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TWEEDE DEEL.
ooven het gecne nu reeds al in den beginne , in de

p voor-hecn-gcdaane vermaaninge voor afin 't alge-

meen is gcdagt , zal het noch noodig zyn den

Leezcr met weinige woorden, eenige zwaarig;hee-

den of aanitootingen te beneemen , welke hem in

het Verhaal dcezer laatftcen nieuwftegefchiedeniilèn noch moch-

ten voorkoomen. Men zal naamelyk bevinden , dat in de eeuwen

voor Lwher , onder 't verval, de Roomfche Kerke wel meed: voor

alle andere voornaamclyk is befchreeven , en dat de overige Ge-

zinthecden , in de zoo genaamde Gmflenlmd achter haar geftelt

zyn. Nademaal die zelve zoo aanftonds zichbooven alle de an-

dere voor de befte, zuiverfte , en algemeene heeft uitgeegeven , en

de overige daarenteegen als dwaalende en afvallige heeft verklaart.

Doch in decze twee laatfte Eeuwen heeft de Lutberfche /(/n^niet

alleen ftrax in den beginne , tegen het Tausdom een heel grooten

toeloop en aanwas van de meefte verkreegen , maar ze ook daarna,.

teo;en alle de andere Partyen een voorrang , zoo wel in zuiverheid

als waarheid , willen beweeren. Nu zoude het zich gantfeh quaa-

lykichikkcn, en ons oogwit het ook niet lyden , dat men by de

eerfte wyzc , ïn de befchryvinge der tyden in en na de Reformatie

hadde willen vcrbly ven. Te meer noch , doordien deeze Gefchie-

denitfen op zoodanige plaatzen zyn te zaamen geftelt , daar de Lu-

terfche Gczintheid nu wel den meeften aanhang heeft. Derhalven

heeft men eerft en voor af, na eene getrouwe befchryvinge van Lu-

thers %eformatie , ook deszelrs Gemeentens , in 't breede , na haare

rechte gefchaapenheid, willen voorftellen j en vervolgens ook de

zulke, die van de J.utberfche zyn uitgeflooten en verworpen , voor

zoo veel 't van noden is , en de plaats zulks toelaat : waar by men
verhoopt dat niemand , ook zelrs niet van de laatft genaamde, dee-

ze wyzc van fchryven zal mishaagen ; nadien een ieder Schryver

,

na recht enreede, 't eerfte en 't meefte van dat gene gewoon is te

verhandelen, dat hem het naafte is. En ik twyffele ook geenzins,in-

dien by een ieder der zoo genaamde Godsdienften ofGezinthec-

den alle de zonderlinge fchriften enoirkonden, heelnaauwkeu-

rig, en volgens de booven gemelde regelen, wierden door-ge-

zien , daar zouden eeven zodaanige , indien niet noch volkoo-

mener berichten , aan 't licht koomen : die aanftonds haare byzon-

dere nuttigheid helder en klaar aan hunnen onderzoeker zouden

toonen.

I F. Veel. A 2. Maai,
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2. Maar, daar mochte iemand verder vreezen , dat de andere

Partyen hier uit veel tot nadeel en teegenwerpinge zouden konnen
neemen , het welke men hadde behooren te verfwygen. Doch

,

volgens 't geene nu reeds al in de eerfte Voorreede grondig hier

ontrent is aangeweezen, zoo ontkenne ik t'eenemaal dat deeze on-

zydige Hiflone fchaadelyk ofnaadeelig kan zyn
,
ja zoo verre , dat

ik zelfs wel derve zeggen , dat ze veeleereene onwaardeerbaare

nuttigheid zal toebrengen. Want , wat is 'er doch voor eene ftry-

dende Kerke noodiger , als, dat zy, voor en al eer ze andere weder-

legt, oordeelt, ofverdoemt, zich zelfs eerft, en in alle haare leeden,

deelen, handelingen , en leerftukken heel naauwkeurig onderzoe-

ke en wel leere kennen. Doordien 'er nu reeds al in de laatfte twee

hondert jaaren herwaards,de gebreken der overige,en wel voorna-

melyk der ^apijlen
,
genoeg

,
ja meer als genoeg , zyn open gelegt,

en zulks wel meeft (gelyk immers klaar en niet te looghenen is)

met eene overgroote heftigheid , eigene verheffinge , welbehaagen

aan zig zelven,en de grootfte eenzydigheid. Dus zoude het dan im-

mers wel zoo heilzaam zyn , indien 'er in de plaats van den ydelen

roem, en zoo uittermaate veele valfche vooroordeelen , eindelyk

eens uit de eigene huyslyke oirkonden, eene beproevinge van zyn

eige toeftand wierd aangeftelt. Waar toe dan , uit deeze teegen-

woordige en andere diergelyke opregte en ongeveinsde befchry-

vingen , een goed begin konde gemaakt werden \ en niet alleen

door die geene , welke voor alle andere in 't bezit der regtzinnig-

heid willen zyn, maar ook door alle de overige Gezindheden en

SeBen , als voor welke in deeze twee volgende boeken ook aanlei-

dinge genoeg gegeeven werd. Maar, indien deeze ofgeene deezen

arbeid tot een quaad einde , voornaamelyk om teegen te werpen of

te twiften, wilden gebruiken , zoo zoude dit misbruik t'eenemaal

teegen des Schryvers oprecht en God-behaaglyke oogmerk zyn ,

die dan zoo weinig fchuld daar aan zoude hebben, als andere , wel-

kers allerbefte werken nochtans wel tot een boos einde getrokken

kunnen werden. Ondertuiïchen blyft evenwel by verftandige en

Godvreezende gemoederen de waarheid eeven aangenaam , eer-

waardig , en heilzaam , zy mag ook bekent , uitgefproken of her-

haalt werden vanwienze wil, 't zy vriend ofvyand. Anderzins

hadden alle die geene,welke een waare Hijlorïe gefchreven hebben,

wel moogen ftil lwygen en t' huys blyven
,
jade Schriftuure zelfs

hadde alle diergelyke gefchiedenifTen moeten agterlaaten ; alzoo

doch doorgaans de misflaagen, zotheeden,en zonden der menfehen

het grootfte gedeelte der GefchiedeniiTen uitmaaken.

5. Verders, aangaande die geene, welke van meeninge mochten

zyn , dat men overal , by de gewoonelyke befchryvingen en be-

fchul-
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fchuldigingen der Ketters hadden behooren te blyven , teri min-

ften der gener , welke immers van zoo veele groote Leeraars ver-

worpen zyn: die gelieven maar de booven-verhaaldc algemeene

aanmerkingen der Kettcr-gefchiedcniifcn in de vrecze Gods aan te

fchouwen , de onderfcheidene vernaaien van elk ftrijd-punt voor

zig te necmen , en zoo dan eerfteïyk acht te geeven , ofzy op de

gedaane oprechte verbeetcring der Kcttcr-hilforien noch quaalyk

konnen te fpreeken zyn. Ik vertrouwe gantfchelyk, dat het de zoo

genaamde Ketters , die in 't gemeen zoo fel befchuldigt werden ,

alzoo zeer fmert , wanneer haar hetminfte onrecht gefchiet , als

eenigzins de Heercn frotejlanten , wanneer de 'Papijien tecgens haar

zoo fchetp uitvaaren. En integendeel, gelykhetden Proteftan-

ten een groote vreugde is , als zy zelfs , ofdoor andere , hunne on-

fchuld klaar konnen aantoonen : zoo kan men immers , uit eene

Cbriftetyke. fchuldigheid , aan de andere Gezintheeden ook wel ver-

gunnen en toelaaten, dat men hen, zoo wanneer een vaile grond

voor handen is, van dit of dat vermoeden en onsjelyk koome te

zuiveren. Ja ik zegge noch meer , dat een ieder oprecht menfche,

1iklaate ftaan, een waarachtig C/mjien , ten hoogden verpligt is , al-

le ten onregt verdrukte, beklaagde , en hulpelooze , met woorden

en werken, te hulpe te koomen, en de uitgevondene onnoozelheia

niet te verdrukken, maar haar, op allebetaamelyke wyzen, van on-

gelecgentheeden , en boosaardige aanklagten te bevryden. Of nu

hier toe, door de gevelde oordeelen over de twifthandelingen, gee-

ne uittèrmaate gewichtige en bondige reedenen zyn , daar van zul-

len we zeer gaerne den onpartydigen Leezer het vonnis laaten wy-

zen , zoo-wanneer hy alle de bygebrachte zaaken maar wel gelieft

te overweegen.GewiiTelyk,al wie de openbaare dwaalingen,Gods-

lafteringen , fchandelykheeden en wreeveldaaden , ofook maar de

handtailelyke zottigheden eenes menfehen op zich neemen wilde

om te verdeedigen , die zoude niet alleen een gantfeh vergeeffche,

maar ook een godlooze itrafvvaardige daad begaan. Een verftan-

dige Leezer zal dan wel kunnen zien , ofniet in alle en een iedere

ïaake eene behoorlyke voorzichtigheid, befcheidenheid, doch wel

inzonderheid, ernft, oprechtigheid, waarheid , en godvruchtigheid

is in acht genoomen. Maar ik eiiTche ook
?
na recht en billykheid,

deeze zelve ftukken van hem , beneffens een grondig-diepe inzicht

in de Goddclyke geheimeniüen ; zonder welke hy eeven zoo flim

als de reit , deheerelykfte bekenteniüen en leeringen voor ketter-

fche verklaaren zoude , indien hy niet reeds al zulks gedaan heeft.

4. De Verftandige zullen in 't algemeen uit deeze twee volgen-

de Boeken zelfs oogenfehynlik kunnen erkennen, hoe verre de ge-

meene inbeeldigen en roem van deeze ofgeene Kerke ftrekke , of

A 2 aan
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aan te neemen, en daar op te bouwen zy. En, by-aldien mendeezenaa-

richtingen met de daagelykfe ervaarenheid wilde te zaamen vergelyken,

dit alleen zoude krachtig genoeg zyn , om een oprecht gemoed te bewee-

gen om dealgemeene blind- en verhartheid, huichelerye, en andere ver-

leidingen op 't gevoelykfte te beklaagen. Doch God geeve, dat voor alle

andere de Machtige , enderzelver Bedienden, deeze zaak eenmaal mee-

de voor haare eerde fchuldigheid moogen erkennen , naamelyk , hoe ze

zich meer om een waarachtig inzicht in zulk een onbefchryffèlyk verderf,

beneevens de noodige hulpmiddelen daar toe , als om iets anders , behoor-

den te bekommeren. Hy verwekke ook voor haar getrouwe meedehelpers

en raadslieden, die de fchaade Jofephs grondig verftaan, endiegeenzins ,

f «Telyk tot noch toe doorgaans is geichiedt, ) met loffe kalk de oude fcheu-

ren, en fchandvlekken des reeds kraakenden gebouws der Kerken, ('t welk

haaft t' eenemaal dreigt neer te Horten) zoeken te pleifteren 5 die insgelyks

ook niet zoo geaart zyn, dat ze, op dat geene ongeleegentheid , onruft,

of fmaad op haar valle , noch ook, op dat geene ongunft , verftootinge,

en afzonderinge door haar doch mooge geleeden werden, liever zich on-

der allerhande grouwelen meede willen begeeven en zich daar meede ver-

ontreinigen , dan dat ze , door eene oprechte , waarachtige en ongeveins-

de getuigenifle te geeven , iets zouden waagen oflyden. De fchaade is een-

maal openbaar genoeg , en niemand kan het ontkennen , die niet moetwil-

lends wil blind zyn Gods beloften leggen ook daar, en verzeekereneen

onverwinnelyke macht en wysheid tot de doorbreukeenoverwinninge,

indien die geene , welke zynen naame kennen , zonder eenige menfchely-

ke vreeze of inzichten» rechtdraads toegaan, ende de ter hand gefielde

middelen en krachten oeffenen willen , op dat den HEERE eindelyk eens

een waarachtige Gemeente en leevendigen Tempel worde opgerigt , en men

niet meer de hoogten van Baaien zoo veele valfche Gooden zoo mag koe-

fleren en optooijen. Want , alwaar de lieden van menfchen weederom tot

menfchen , en niet tot Chrifius , bekeert , en van den eenen uitterlyken hui-

cheldienft tot den anderen gevoert werden, waar de oude Afgooden, of

geheel niet verlaaten , of nieuwere en fyndere in de plaats opgericht en ge-

ëert werden , aldaar fielt zich maar een geheimenis der boosheid , dat twee-

maal zoo gevaarlyk is , in den Tempel Gods vaft. De voorbeelden , zoo hier

als elders voorkomende, wyzen hetzelve, helaas! maar al te klaar aan.

Zoo dat men, zoo wel door vreemde, als eigen voor heene geleedene

fchaade, wel eens voorzichtig mocht worden. OnfeHeere Jefus Chrifius

maake eenmaal een einde van alle Antichrifienen , door de waarachtige ver-

fchyninge zyner toekomfle in veeier duizenden herten , waar door alleen

,

na eene krachtige verkondiginge van het waare en eeuwige Euangelium , aan

alle boosheid en huichelerye de mond zal geflopt werden. Wie dan des

zelfs trekkinge en roepinge by zich verneemt , die volge , koome , en ont-

fange om niet , alle de noodige wysheid en kracht , tot zyner en anderer

beeteringe, zuiveringe, bevefliginge, en voleindinge ! Zyn loon zal on-

uitfpreekelyk groot , en zyn erfdeel heerlyk en eeuwig zyn.

Het
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Het TWEEDE DEEL.
ZESTIENDE BOEK.

Behelzende de Gedenkvvaardigfte Kerkelyke

Gclchiedcniffen van het jaar 1500. af,

tot het jaar 1600. toe.

HET I. HOOFDSTUK.
Van den uherlyken toejlandder Kerken in dee^e Eemve ;

en wel voornaamely/^ eer/l , van de T>uitjche

T\ey<Zers • en %oomfche Taufen.

|Y blyven dan by 0112e orde , en merken eerftelykde
' Opper-Regenten in Duitfland aan, onder welkers heer-

fcluppye de meefte Kerkelyke zaaken dier tyd en wel

op den Duytfchen boodem , voornaamelyk in Saxen ,

zyn voorgevallen. Van de voorgaande Eeuwe was Maxi- ^w e

'miliaan de Eerfte noch overig , die ook tot in 't Jaar 1 f 1 9 ^"„^"1,

het Rykbeftieft heeft. Ontrent wiens /w/jtyi* Ryks-handelingen , waar

van reedsal te voorenis gemelti ftaatons, tot óns oogmerk, het navol-

gende noch van hem aan te merken. Hy was een Heer van goed verfland, zyniof.

oprecht van gemoed , en van tamelyke Godvrugtigheid , voor zoo veel

die tvden toelieten. Zyn bekende Hiflorvfchryver , Joh. Cufpiniamts , roemt

noch veel andere hoedanigheden in hem , en welvoornaamentlykzyn

liefde tot de gefchiedeniffen en geleertheid. Onder allen is aanmerkelyk,

dat hy de Duïtfche Vorfien by alle gelegentheden vermaant heeft, dat zy
haare goederen en krachten doch niet met vreeten en zuipen zouden ver-

derven , maar iets goets doen j en het Chriftelyke geloove handhaaven en

voortplanten. (<j) Gelyk hy haar dan ook, door zyn eige maatige en inge-

toogenewyzevan leeven, zeer befchaamde, en daar door zyn gezond-

heid tot in zyn hoogen ouderdom , volkoomen heeft behouden. (£)

z Maar, wat aangaat zyn gedrag ontrent de zaaken vanden Gods^
„ , n. • 1 1 1 t/- 11 ir Handehn-

dienlt, zoo is t vooreerlt gewis, dat die goede Keyzer , ten deele zelfs, gen tee-

enten deele door de voorftellinge van verftandige mannen, veel van der f™,.
6"

Paapen liftige ftreeken gemerkt, en ook inderdaad geroert heeft. Aan-
gezien zy over hem klaagden , dat hy zich van de Duitfers , door haare

overgeleeverde bewaareniffen , had laaten overreeden , om tegen den Paus

Julius aan te gaan , en de Kardinaalen , die zich teegens hem aankanteden

,

met volk by te fpringen (c)- En, offchoon aan deezen Heer , zoo wel
als andere, de ligtvaardigheid der Geeftelykheid heel wel bekent was,
zoo taflen zy doch de zelve niet in den grond aan , maar zy lieten alleen-

lykzig daar vaneenige woorden zomtyds ontvallen, of, zyverzogten,
opeene ftaatkundige wyze, dit of dat daar teegen uit te voeren. Maar,
toen de zaak met Luther onder deezen Keyzer uitbrakjieeft men van hem f3"^n

onder anderen deeze volgende bekenteniiTe aangemerkt,waar uit zyn ge- thciu^

voelen redelyk wel te zien is. Hy hadde tot Ai(gsburgin'z}aa.v 15 18. de

A 3
ftel-

[a) Joh.Cufpian.lib. deCsefar. (£) Idem. (c) Abrah.BzoviQs Annal. Eccl. A. ifio. n.j
-

.
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{tellingen van luther geleezen, daar vraagd e hy aan Pfeffinger, denKeur-
vorftelyke raad van Saxen : Wat maakt uwen Munnik ? Voorwaar deezeflellin-
gen en zijn met te veragten : hy zal een fpulletje met de Paapen fpeelen. Hy liet

ook met eene den Keurvorft aanzeggen: Hy zonde hem doch dien Munnik
zorgvuldig bewaaren, of 't gebeuren mogt , dat men hem van nooden hadde (d).

Nu is 'er wel op zyn naam , aan den Paus Leo de.tiende een fel gefchrift tee-
gen Luther uitgegaan \ maar, wie kennhTe heeft, hoe dikmaals groote Hee-
ren tot zodaanigefchriften haare naamenovergeèven of 'leenen moeten

,

die zal den goeden Keizer gaerneontfchuldigen. Veel meer hebben hem
de Papiflen , door hunne liftige ftreeken al zyn vertrouwen benoomen

,

gelyk men uit zyne eigene woorden kan zien , toen hy de handelingen
van Paus Leo met .de Franffen verftaan had'dét Nu is , zeydje hy , deeze Paus
ook een booswigt aan my geworden : Nu mag ik zeggen , dat noovt eenigPaus v .zoo

lang als ik geleeft hebêe', my zpïtromv en beloften gehouden heeft. D'vch ïkhoope,

als 't God belieft , dat deeze de laaf/ie zyn zal (e).

3. Onderwyl'eh heeft hy echter niets daadelyks iri de zelve oneenighe-
den by de hand gevat,maar is in goeden vreede geflorven,daar zyn Navol-

Kardde Ser ' Kwelde $ in een volle onruft quam. En ten dien opzichte hadde hy
v. begint waarlyk geen groote reede gehad , om zoo zeer na het Keyzerrykte ver-
ten. ° langen, als men hem zulks wel nageeft. Want eenige willen verzeekeren,

dat hy niet alleen by Maximiliaansleewen heel gaerne Koomfch Koning had-
de willen zyn, maar dat hy ook, by den Keurvorfl Fredrik, en andere
fterk hadde gekuipt , en haar groote zommen gelds belooft

(ƒ ) Ten min-
ften heeft hy byzonderlyk by deezen Keurvorfl zyne ftemme tot het Key-
zerryk met yver gezogt (voornaamelyk daar den Franden aanhang zeer
fterk wierd) (g) waarom hy ook aan deszelfs Zoon Prins Johan Fredrik

een aanzienlyk huwelyk heeft belooft. (/O Waar door hy wel te recht
een voorbeeld van ydeleflaatzugt is geworden, doordien hyeindelyk„
uit groot verdriet en walginge, de zoo ernftig-gezoehte hoogheid, ge-
willig heeft weggeworpen. Want hem is, zoo door zyne eigene be-
geerlyheeden , als door andere, in oorloogen en verdere handelingen „

zoo veel te doen gegeeven geworden; dat hy eindelyk,de ydelheid herte-
staatde lyk moede zynde, in 't jaar i556deregeeringe afftond,enineenKloofler
legeennge

jng. gelyk meeftendeels de Verftandigfte,na veele venverringen.ook ge-

claah hebben : alhoewel van eenige gantfch andere oorzaaken en rede-

nen daar van gegeeven worden. (/> Maar, behalven dat zyne daaden uit

de volgende handelingen over den Godsdienft omftandig bekent zullen

werden, zoo is 't in 't algemeen zeeker , dat hy veel goeds , ten deele

van natuure, enten deele door menigvuldige oeffeningen, en ook door
de genaade Gods , aan zig heeft gehad , ook meer gedaan , als veele an-

zynrof. dere zyns gelyken. De Proteflanten , en andere Schryvers houden hem
zelfs voor een voorbeeld van een volmaakt Vorft : die enkel en alleen

door zyne deugden tot den hoogften eerentrap is opgeklommen. (£) Ge-
lyk ze dan ook zeer veele proefftukken en gëtuigeniffen van zyn treffelyk-

verfland, en wel voornaamelyk van zyn ernftig en geftaadig bidden , en
godzaalig leeven, weeten tetoonen, en daar in geheel rechtzinnig van

een
'

1

(<?) Vid. To. 1. Altenburg. Luth. p. 124. cVi^o. (i) Ulricus Huttenus Lib. .de perpet. Pon ti-

ficum inob.inlmp. ap. Abr. Scultet. Annal- Evang. A. M'. D.XX.p. ff. (f) Ex Jiteris per (Te^

ganographiamfcriptisSeckendorff. Lib. 1. Comin. de Luth. Secr* 16. §33. Add. 1. (g) Georg.';

Spalatin.ap.eund. 1. c.SecT 33. §80. (h) Paulus Langius Cbron. Ciz. p.810. Conf. üuicciard.

Lib.13. Sleid. 1. 1 . comm. de Kep. & Ecclef. (»') Fam.Strada D'ec. 1. Bell. Belg. L. 1. p. iój
Thuan. Lib. XVII. p. f41. Wilh.Godelevseusap. Sim.Schardmm Tom. II. Scr.Germ. p. 639.
Franc. Harseus Annal. Belg. ad A. iffó. (^).Peucer. ad Chron. Car. p. 9yS. Add. Chytrsus

L.XIX. Saxon. p. foS. Thuan. Lib, XXI. üleidan. paflim. Puffendorf. c. VIII. Introd. p. 870.
alii ap. Frehcr. &Schardium.
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een Katbolykc oordeelen , gelyk wy ook zoo aanflonds , ontrent zyn
dood , zullen hooren.

4. Byzonderlyk roemt men zynen yver in 't gebed , waar meede hy *^e

alle daagen gehecte uuren lang , zomwylen ook over zyn avondmaal , en
c "s c '

anders, toegebragt heeft. (/) Ook heeft hy veele aanmerkelyke teeke-

nen \an zyn goeddaadig en verzoenelyk gemoed gegeeven , zoo dat

ook Litther zelfs, by zulke grouwzaame vervverringen , in zynewaar-
fchouwinge aan zyne lieve Duitfihers , teegens de bloedige aanflaagen der

Paiïfteu, zyne befcheidenheid en goedertierenheid zeer heeft moeten pry-

zen!(w). En Melancbton fchryft aan Litther , in een brief, dat de Keyzer

regen alle de Paap/e oprokkeningen nochtans een vry geweeten zogt te

behouden, («) als hebbende een zeer zagtmoedigherte , (0) en beneevens zoo

grooten geluk , zulk eene befcheidenheid betoonde , dat mengeen hoogmoed, noch

in woorden , noch in werken , aan hem kon[peuren. (p ) Diergelyken lof geeven

hem ook andere, uit eigene ondervindinge, (q) voornaamelyk ontrent

de handelingen met den Keurvorfl JohanFredrik , en andere voorvallen, Gedlts .O .
•* n rt* rr »^.i ontremde

daar hy had konnen toornig weezen , en ltrafte oeffenen. (r) Doch , God*,

daar hy te ftraf heeft gefcheenen , daar was hy 'er zeekerlyk van de Paapen
dltnft "

toe gebragt geworden , welke den goeden Keyzer ook eindelyk de waa-

penen teegen de Proteflanten in de hand hadden doen neemen
, gelyk Me-

lancbton op verfcheidene plaatzen klaagt, (j) Waar by dan ook noch wel
dee/.e reede zoude konnen gekoomenzyn, dat hy moogelyk wel veele

van die leeringen , welke toen op 't tapyt quaamen , mag voor waaragtig,

en daar en teegen die der Papifien voor ellendig , erkent hebben , (O zon-
der dat hy zulks voorden zynen veel dorft laaten blyken. Alhoewel hy
't nochtans den.Paus en zynen aanhang in allen deelen niet regt na den
zin konde maaken , en ook zomtyds niet wilde, na dat het zyn ftaaten rafmen.'

belang meede-bragt. Als, wanneer hy teegen des Paus wille met den
Koning van Engeland 'm een verbond trad, (u) en den ito, booven het

geenehy reeds bezat, niet alleen in Duitsland, niets meer toekoomen
liet , maar ook veele dingen zonder , ja teegen zynen wil , in Geloofs-

zaaken aanving, en dat hyook dievandeGeeftelykheidnazyn welge-

vallen in toom hield, (x) Zonder te zeggen, hoe dikmaals hy dezelve,

met haareonverftandigeeyfehingen heeft afgeweezen , waarom de Kar-

dinaal van Ments dikmaals gewoon was te zeggen: Nu wyfi ons de Keyzer

weer een valfche vyge. (y )

5. Dit zelve nu zullende byzondere voorvallen hier na noch wyders
verklaaren, voornaamelyk die merkwaardige daad , als Karolus Rome in-

nam , en zeer Hecht daar in huys hield , alhoewel hy die geleegentheid,

om de Pauzen te verootmoedigen , zeer quaalyk gebruikt heeft. Onder- T<.gen<re

tulfchen heeft hy ook de Geeftelykheid zomwylen meer als te veel ge- P"»^»11-

hoor gegeeven , en' zig byzonder door 't fnorken en opfnyden der Pauzen

dikmaals teegens zynen zin tot onregtvaardige daaden brengen , en an-

derzins oogenlchynlyk vervoeren laaten. Onder anderen bragt hem de
Pauzelyke Boodfchapper , Hieronimus Alexander , zoo verre , dat hy, zonder
toeftemminge der Ryks-ftanden , het fcherpeen regt bloedige verbod of
edift tot n'orms in 't jaar 1 fzi afkondigde, 't welk niet zonder een gehee-

len ondergang van Duitslandkonde uitgevoert worden. (2) Zonder op te

haa-

(I) Aucl. dicYi & Seekendorf. Lib. II. p. 167. (m)Tom. V. Altenb.p.f32. (n) Volum. I.Epift.

Pene. edit- p. 2. (o) Ibid. p. 12. (p) Ibid. 363. (f) Joach. Camerar. Vita Melanch. C.
LXXI V. p. 266. Cnyirccus. Thuanus. Sleidan. Conf. C. A. Ruperius diif. ad Val. Max. p. 270.

(r) LuJ. de Avila Hilt. des Schmatk.Kriegs. pióy. (s) Epift.1. cp.12. (t) Scultet. l.cp.if. (u) Petr.

Suav.Lib. 1. Hill. Conc.Trid. p. 113. (x) Conring. &exeoSeverin. de MonzambaDo c. 1. de

Imp. Germ. p. 2-7. Chr. Thomafius. ib p. 77. (y) Relatio Hilt. MSta. de Frid. Maur. & Aug.

p. 27. (:() Sleidan. Lib. III. Tom.I. Altenb. p.736.
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tuft tot

onruft.

Zyn by-
zondcr
leeven.

Dosd.

haaien , de groote ongerechtigheid die daarna onder die menigvuldige on-

eenigheeden daar tuïlchen liep , en die noch al onder den naam vaneen

rechtvaardigen Oorlog doorging. Waar in deezen Heer , zoo wel als an-

dere , nochtans zyne vergenoeginge zogte, en daarom meenige onnoödi-

ge , ja ook ongelukkige Veldtogten voornam , waar van hier de tyd niet

en is om te fpreeken. Hy zal ook in 't vechten , houwen , en fteeken zulk

een luft gehad hebben , dat hy ook in Spanje eens een twee-gevegt in zyne

tegenwoordigheid liet houden, 't welk anders LofFelyke Vorften op 't

fcherpfte pleegen te verbieden, (a) Ookklaagen veele Duitfchers heevig

over hem, dat hy, in zyne Heerfchappye, niet op de nuttigheid des

Ryks , maar alleen op de verheffmge en het verryken van zyn huis doel-

de , en het met Duit/landganfch niet wel gemeent , maar veel eer den Ge-
loofs-twift tot onderdrukkinge der Standen misbruikt heeft. (Jb~) 't Wel-

ke ook niet wel te ontkennen is , en zich met de booven geroemde God-
zaaligheid heel kwaalyk laat te zaamen voegen , maar veel meer te ken-

nen geeft , hoe haait eenige huichelwerken den naam van het waare Chri-

stendom by andere kunnen verkrygen.

6. Hy heeft ook zoo weinig als andere Potentaten , of zyn voorzaat

Maximiliaan , voor onrecht gehouden , met byzitten te doen te hebben
,.,

by welke hy ook een zoon, Johan van Ooftenryk genaamd, eneene doch-

ter, genaamd Margareta, gewonnen heeft, en de zoon by een gemeene

dochter van Regensburg, (c)- Ten laatften heeft hy , als boven gemeld is

,

twee geheele jaaren lang in een Spaans Kloofter van .9. Jufius , van de or-

der van Hieronvmus , eenzaam geleeft * alwaar zonder twyftel God meer

in ftilheid aan hem heeft doen konnen, als in alle de voorige verftroijingen

en onruften. En het ftaat daar heen , ofhy zyne laatfte ongelukkige voor-

vallen , aan de handelingen met den Keurv. Job. Fredrikhëeü toegefchre-

ven, (*/) gelyk eenige willen, en niet veelmeer, na 't zeggen van ande-

re (//), aan 't blinde geluk of Noodlot, volgens de oude ingewortelde

inbeeldinge der Heidenen. (<?) Ten minden is het te vergeefs , 'tgeene

een Schryver noch korts ter baan heeft willen brengen , als had hem het

Geluk daarom verlaaten, om dat hy de Ketters niet genoeg, en na den

zin der Paus-gezinde geplaagt hadde. (ƒ) Gelyk men dan ook aan de an-

dere kant niet gelooven wil, dat Karel, in zyn einde, 't welk rn 'tjaar*

ij 58. den xi. Sept. gevolgt is, den waaragtigen eenigen weg door Chri-*

flus tot God gevonden zoude hebben , 't welk nochtans veele , uit de ei-

gene getuigeniffen der Spanjaarden, beveiligen, (g) Waar ontrent men
nochdeeze omftandigheeden vindt , dat zyn geweezeBiegt-vader, Con-

flantinus Pontius ,. (andere noemen hem Francifcus Bïverus ) korts daar na'

te Valladolid als een Ketter, leevendig, of, als andere willen , maar in

de fchilderye, verbrand is, nadat hy te vooren in de gevangenis geftor-

venwas. (£)• Ten minften is 't bekent, dat die goede Keyfer zyn voorig

leeven wel hertelyk beklaagt en openhertig beleeden heeft. (?) Het ove-

rige , dat ontrent zyn ziel is voorgevallen , is Gode alleen bewufl en over

te laaten , nademaal het zwaar om te bewyzen is , dat hy zich in alles van

de Rootnfcbefefle ten eenemaal afgetrokken zoude gehad hebben, en de an-

dere toegevallen zyn , of, om dat hy om meiningen en twift-vraagen be-

kom-

(«) Pont. Hcuter. Lib. VIII. c. 17. Rer. Belg. Q>) Puffend. Introd. Hift. lat. c. VIII. p. 5-88.

(e) Strada 1. c. Peucerus 1. c Mart. Crufius Lib. XI. Anna]. Suev. P. III. p. 701. (d) Wolffius

Cent. XVI. Le£b Memor. Thom. Stybar. Hift. Joh. Friderici lub finem. (*) Strada 1. c.
(f)

Ant.

Varillas Hift. des revolutions&c. (g)Jo. LaficiusL. VI.de Fratr. Bohem. Bucholcerus Ind. Chrö-

no\. ad h. An. p. S96. (h) Conf. iidem & Peucer'. Chron. p. 965-. Chytraeus orat. funebr. in Car.

& Libr. XIX. Sax. p. j-oi . (!) Thuan. XXI. p.638. Wolff. To. I. Led. prsef. Petrus Suavis kc.
Lib, V- p. 468. acömnino J. F. Mayerus diil de Evang. morte Caroli V.
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kommerc isgeweeft, en , als men zeid , goed Lutbcrfz zoude geftorven

zyn. Nadien dit in allen deelen eeven zoo weinig waaragtig is , als ofmen
Cbryfi/lómHS , Augujliuus , Thomas Jqitimif , en andere, (niettegenftaande

het lundtaftelyk verfchil ) tot goede Lutherfzen door groote hoeken wil-

de maaken , ofmen fclioon eenige gelyk luidende bekentenilfen ia hunne

Schriften kan aanwyzen.

7. Met deeze aanmerkingen dan , zullen we zoo lange vergenoegt

zyii , tot dat wy hier na een omftandiger narigt van zyncgefchiedenifien

zullen ontfangen. By zyne aflegginge van de regeeringe , als hy de klaar-

blykelykc elende der Heerfchappye moede was , hielp hy echter zynen

Broeder Ferdiiund de I. daartoe, dat hy in 't Jaar ifz?- Koning van Bohe-

men , en in 't Jaar 1 5 \ 1 . Roomfch-Koning wierd. (Z>) Ook wilde deeze daat

na i'een \m\ hei Je weder afftaan , als zyn broeder Karel zich bemoeide,

om zvn eigen zoon, Philips , Koningvan Bohemen , of maar alleen tot

R\ks-Stadboudcr , of ricarius van Italien en Neederland te maaken , onder

voorwendsel , dat de Kevzerlyke Hoogheid daar door te veel te kort zoude
"

gefchieden. (/) Zoo zeer zyn de menfehen van natuure tot groote wyd-
luftigheeden en verwerkingen geneegen , dat ze uit enkele eergierigheid,

zelfs ook de bekwaamfte geleegentheeden , om zich van de eene of d' an-

dere laft te ontdaan , onder allerhande bewimpelingen , met de voet ftoo-

ten , en zich ondertuflen van het waare en hoogfte goed geduurig meer en

meer koomen te verwvderen en af te houden Ook bragt Paus Paulus de ir.

in 't begin-deezen Ferdinandzeer veelezwaarigheedentoe, door dien hy
allerhande befchuldigingen teegens hem inbragtj byzonder, dathyde
Kettert niet genoeg uit en roeide, de Ltttherjtbe onder de Roomsgezinde

niet alle vryheid handelen en wandelen liet, zonder toeftemmmge van den

Paus zich tot Keyzer opwierp, en wat diergelyke klagten meer waaren.

Ondertuflen keerde zich Ferdinandten laatften ook heel weinig daar aan

,

maakte het als Rndolfde I. en drong zich over al als Keyzer irt , wyl hem de

Kuirvorilen eenpaarig daar toe verkooreu hadden. Echter viel 'er van te

vooren in 't jaar 1 j 3 1 by zyne verkiezinge tot Roomfch-Koning , ook eenige

oneenigheid met Joban Keurvorfi van Saxen voor , door dien hy deeze ver-

kiezinge teegenfprak : waar van daan ook een heimelyk mistrouwen tuf-

ichen haar beiden bleef, 't welk eindelyk teegen Joban Fredrik opentlyk

uitbrak . niet teegenftaande alles in een verdrag tot Kadan fcheen afgedaan

te weezen. (£) tn zoo liep alles heel verwart door malkander, gelyk

men in 't vervolg verder zal zien.

8. In de Geloofs-zaaken heeft zich Ferdinandook niet altoos eeven- zyn ge-

drachtig of beftendiggetoont, 't welk zonder twyffel, gelyk in andere, tM°cj«.

uit een overtuigt geweeten , in zommige zaaken , aangaande de waarheid , j^' r

voortquam. Hy was zomtyds zoo hardt teegen de Proteflanten , dat ze ^"f^
6*

zich reeds in 't jaar 1531 zeer , op den Ryks-dag te Regensburg , daar over ""•

beklaagden, doordien hy zich, onder anderen, zoude hebben laaten

ontvallen: Dat' er geen ruft teverboopenen \va.s , vooreu al eer de Lutberfeben

t' eenemaal uitgeroeit waaren : by wilde 't ook daar toe brengen , al zou hy fchoon
moeten beedelen. (/) Om nu niet te zeggen, dathyzyns zoons Maximi-
liaans Hofmeefter , Wolffgang Sevecr , als verdagt zynde , van het Hofheeft

weg gejaagt , (w) en van de Rooms-gezinde , weegens zynen yver teegen de
andere Gezintheeden zeer word gepreezen. («) OndertufTchen heeft hy
in 't geheim , en overal, daar hy 't veilig voor de Geeftelykheid doen

//. Deel. É konde,

ik) Joh. Sleidan. Lib. VII. p. 203. Goldartus Polk- Imp. P. II. dilT. 2. p. 220. fcqq. GoJclcvxus
ap.Schard.To.il. p.S9V- U) Thuan. Lib. VUL &XV1. infine. (IQ Sleidan. 1. c. Thoan. Lib. II.

(O A&aap.Seckendorff.Lib.IH. p.27. (m)Ib.p. 231. (n)Bzovius Annal. A. M- D. XXX. n. 9?.
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konde, met veel eerbiedigheid van Luthers Ieere gefproken, (0) maar,
uit vreefe voor de Geeftelyke heeft hy zich nooit opentlyk daar ontrent

durven verklaaren. Dog het kan ook wel zyn , dathy, zoo wel als zyn
Heer broeder , zich aan eenige dingen ofdaaden der Protefanten heeft ge-

ftooten. Waarom hy onder anderen in 'tjaar 1 ƒ62 tot den GraafGunther

van Scbivartzenburg, op eene reize, in 't vertrouwen zoude gezegd heb-

ben , nadat deezen Heer zich voor Luther verklaart hadde : Hethadde
niet veelgefcheelt , of Luther zoude hem ook al tot zyn meening gehragt hebben ,

maar , als hy de Landgraafvan Heffen twee vrouwen hadde toegelaten , toen had
hy hem niet meer willen gelooven. (0) Voor 't overige getuigen de Gefchied-

fchriften , dat hy zyn broeder in zagtigheid en befc heidenheidjegens de
Vereenigde der Augsburgfe belydeniffe verre heeft overtroffen , waar vm
noch eenige gedenk-penningen werden getoont , welke evenwel niet

Antuooid veel zeekerheid geeven , noch ook het Antwoord , dat hy in 't jaar

"cr.
Ll" i?3 7 aan.ZiMflfor zoude gefchreeven en gezonden hebben. (/>) Want

dit luidtaltegunftig, en maakt hem geheel Lutherfch , waarvan echter de
Hiftorien , en zyne eigen daaden niets het geringde aanwyzen. Derhalven

was het beeter , dat men met zulke en diergelyke dingen achter bleef, en

op iets zeekerders bouwde, te meer, als 'er niet dan een ydeleeerzugt

a"ter en fteekt. Vorders roemt men ook al van zyne Gödvrugtigheid en

aandagt in-'t gebed, (</) zoo dat men wel ziet, dat God ook by zodaa-

nige gemoederen aangeklopt , en zich niet onbetuigt gelaaten heeft,

't Is echter nadenkeiyk, en heedensdaags zeerzeltzaam, dat, alshy,

na de verjaaginge van Hertog Ulrik, eerftals Aerts-Hertogtot Stutgard'm-

gehuldigt wierd , ende een Rey van jonge luiden hem met deeze woorden
toezongen:

Neem Land en luiden wel in agt

Gelyk een trouwe Vader plagt.

hy met groote beweeginge luids-keels geantwoord heelt : Daar toehelj>e

my de Genaade des H. Geefts ! Amen. (r)

Maximi- t;. Als hy nu in 't 6 1 jaar zynes ouderdoms in 't jaar 1 564 overleeden

iTgoed" was, quam de Roomfche Koning , zyn zoon, Maximiliaan de II. totdere-

£;£ dê geennge. Van deezen heeft men vry goede narigt , dat hy ontrent Ge-
Luiheiffcn.

io0fs_za;iken meer kenniffe als zyne Voorzaaten gehad heeft. Hy is in zy-

ne kindsheid van den gemelde Seveer , Luthers goede vriend, onderweezen
geworden, welken doch in 't laatfte zyn Heer Vader verjaagt , en het

«aan de Hoovelingen verbooden heeft, dat niemand teegen den jongen

ofhyLu- Prins van geloofs-punten zoude fpreeken. (y) „Vorders zoude hy een

g^lci' „Predikant, Joh. Sebdjiiaan Pfaufer by zich gehad hebben, waarom hy
„ook in ongenade by zyn Heer Vader zoude gekoomen zyn , endaar

„over aan den Paltzgraaf Fredrik de UI. gefchreeven hebben, welken

„ brief Scultetus noch gezien heeft. Gelyk hy ook noch een anderen

„ brief aantrekt , daar in Maximiliaan aan Paulus Eberus tot Wittenberg zou-

„ de gefchreeven hebben : Dat men het Regiment van deh Paus wel konde
„behouden, maar ondertuffchen moeft het Euangelium uit de H. Schrift

„ over al gepreedikt werden. (f) Inzonderheyd zoude hy opentlyk be-

kent hebben, dat hy het Avondmaal liever geheel niet , als maar halt,

of, gelyk men zegd , onder eene gedaante wilde hebben. («) Gelyk hy
dan ook by den gewoonelykén eedt de Heiligen niet heeft willen noemen

o£

(o) Paul. Jov. Chron. Schwartzburg MSto ap. Immanuel Wcber. Beurth. der Atheilt. p. 77.

(f>)
LyfcrusHoe, Gcrhardus , Sagittarius, Calovius & ipfc Goldaltusap. SeckendorfF 1. c. p. 162.

(q) Chron. Ktagdeb. p. 146. (r)Crulius Annal. Lib. XI p.fji. (j)PalIavicinus ap. SeckendorfF Lc.;

(r) Lib. de Vita ilia p. 8. («) Adriaii. Reircnvolfcius L I, Hifi. Eed. Slavon. p. 60,
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of aanroepen, (x) Waar aan nochtans andere weeder twyffelen. (ƒ")

Deeze, en diergelyke ooirkonden zyn 't die men hier van voortbrengt.

Doch het gaat in 't gemeen zoo, dat zommige eenzydigeScliryvers wel

alles tot LuthcrfcheT.ouo.cn willen maaken , daar het ligt , en zonder gevaar

of verantwoordinge gefchieden kan. De bekende Godgeleerde en Ge-

fchicht-lchryver David Chytrtcus wierd eens by deezcn zelve Keyfer be-

fchnldigt, als ofhy hem opentlyk voor Z«//;<?//2 hadde uitgegeeven: waar

op dezelve zich ftrax door een gefchrift verontfchuldigdé, en bekende

heel gaerne : Dat zyn Keyzerlyke Majèfteit in allen deelengoed Rooms-Catholyk

mui voegde daar ook nogby, hoe hyfelfs uit zyn Majèfteits eigen mond ver-

flaan hadjc. Jat hy zich aan de oneenigheeden der Lutberffcnfeer grootelyks er-

gerde, (z) En zoo zouden 't d' andere , als de nood aan de man gegaan had

,

ook gemaakt hebben , by aldien men hen tot bewys gedwongen had.

10. Ondertullchen kan men niet ontkennen , dat, nietteegenftaande

de gemelde aanftootingen, deeze Keyfer zich teegen de Proteftantcn zeer

genaadig getoont heeft-, gelyk wy hieronder, by den aanwas der Refor*

matie , noch uitvoeriger verhoopen te toonen. Daarom roemt men dit

,

als een groote weldaad , dat hy de Vereenigde der Aiigsbnrgfe belydenifie niet

alleen in Ooftenryk geleeden , maar ook teegen haare Geéftely'ke en Wee-
reldlyke vyanden, in zynebefchermingegenoomen heeft, (d) Alhoewel

hy daar voor een groote fomme gelds tot den Turkfen oorlog voor zich

bedong, op dat doch niets zonder profytgefchiede: (7>) gel) k als men al-

tyd wel gewoon is, om iets ongerymds onder de fchoonlchynenfte zaaken

te mengen. Het is echter zeer aanmerkelyk , dat den goeden chytraus

door een Lntherfchen y veraar, (zoo als hy hemnoemd) uiteenLof-reede

ter eeren deezes Keyfers , 6 Ketterfche gevoelens zyn voorgeworpen : (c)

bloot alleen , om dat hy daar in zyn vreedzaam, en vriendelyk gemoed ge-

prèezen , en over de twiftgierigheid der Proteffanten een weinig geklaagt

hadde , gelyk als dezelve nu noch in zyne Hiflorien te leezen zyn. (V) En
dit alles is niet alleen waar , maar daar en booven heeft hy noch een onge- verdere.

meen verftand en ernft betoont , houdende de Rooms- en Litthers-geünden
Cl °

geftaadig in een balans , en derhalven ook in vreede; ook heeft hy zich in

alle andere zaaken als een roemwaerdig Vorft gedraagen
, gelyk de Schry-

vers eenpaariglyk getuigen. (<?). Byzonder , daar zyn Heer Vader, na

de gemaakte vreede ontrent de Godsdienft, hem het Ryk in een tamety-

ke rufte hadde nagelaaten, zoo zogt hyook, door alle moogelyke mid-

delen , dezelve tebewaaren. Alleen beklaagden toen ter tyd veele oprech-

te gemoederen , dat de minfte onderzaaten, ook zulke, die zich Euan-
gelifche noemden, deeze groote weldaad erkennen, endegoededaagen
draagen konden , terwyle zy veel eer in zorgeloosheid , oneenigheeden ,

en argemilTen vervielen, en daar door de Overigheid verdrietig en van

zich afkeerig maakten: waar van hier na breeder. (ƒ)
ii. Aldus overleed deeze voortreffelyke Vorft in het twaalfde

Jaar zyner Regeeringe ; in 't Jaar 1575. laatende die aan zyn zoon
Rudolph de tweede , die het Ryk een zeer langen tyd , en tot in de Rudoiph

volgende Eeuwe , heeft beftiert $ waarom wy ook maar korrelyk iets

van deeze Regeeringe voor ditmaal zullen aanteekenen. Doch niette-

min zal zyn gedrag in de zaaken van den Godsdienft ons al dikmaals
voorkoomen. Dat hy in alles zynen Heef Vaader gelyk zoude zyn ge-

B z weeft,

(x) Nota MSr* ap. Gottfrid. Sucvum Acad. Witteb. A. M. D. LXII. (r) Acb Frud. Lipf. A.
XC1. p. 3i. adv. Varillaliiim. ($ InEpilïolisp. 644. (4)Chytraus Ie. (b) Ap. Sucvum A. 15-68.

lgChytrausl.cp.4r6. (<OSaxon.Lib.XXHI. p. 633. feqq. (e) Vid.Tliuan. Lib. LXII.'p. '13 '

r
.

Chytrxusl.c. PcucerusChron. p.ooS. L.Olïandcr H. E. Cent. XVI. p.^04. SoS. fcqq. alii ap.

Urftifium. (f) Chyuxus 1- c. p. 635. &c
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z ' ne weeft, kan men wel niet verzeekeren. Nochtans is dit pryswaardig in

vcnthddV hem , dat hy , al immers zoo zeer als zyn Vader , de Vreede bemint

heeft, en dat hy, behalven den Turkfen kryg, geen onruft in Duit/land

heeft laaten opkoomen : alhoewel hy, buiten twyftel , totdevervolgin-

ge der Proteftanten , van de Je/uiten en andere ftookebranden , en wel voor-

naamelyk.by geleegentheid van de twift over de Almanak,en den oproer tot

Keulen en Straasburg , zeer is opgeftookt geworden. Doch heeft hy echter

noch altyd de vryheid van Godsdienft in zyne Erf-landen beftendig ver-

leent, en zich over al ten uitterften genaadig betoont, (g) Dit eenige
Eniuftjot worj in hem maar alleen mispreezen, dat hy aan 'tfpeculeerenover de
ydc 'a

' edelgefteentens , fchilderyen, en ftookkunde, (Alchimie) al te zeer is

vaft geweeft 5 om welke reede hy zich ook den meeften tyd van zyn ke-

ven in zyn Slot tot Praag heeft opgeflooten gehouden , om zich in alle

deeze zaaken wel te oeftènen. Gelyk als men ook , na zyn ove/iyden

,

zulk een groote meenigte van goud, peerlen , edelgefteente, endierge-

lyke, in zyn Kabinet gevonden zoude hebben, dat het te zaamen wel op

meer als 17 Tonnen gouds wierd geichat. (/;) Of nu wel fchoon deeze on-

maatige en al te koftelyke luft in zich zelfs geenfins te pryzen is, zoo is

het echter ten minften voor het land veel verdraagely ker geweeft , dan die

bloedige en verderffelyke oorlogen , welke zyne navolgers zoo langen

tyd, met veele zwaare koften hebben moeten voeren. Men ziet hier uit

echter , hoe een gemoed, als men 't laat geworden, in zulk een onverzaade-

lyken luft geraaken, endaar in zoo zeer alsbegraavenblyven kan, dat

het den koftelyken tyd , tot zyn eigen nut, niet wyflelyker weet te be-

fteeden.

lx. Dit waaren nudeOpper-Heerfchers, welke men in haareh tyd als

Hoofden der zoo genaamde Chrijlcnheid heeft geëert, en onder welkers

gebied en beftieringe het meefte in Kerkelyke zaaken is voorgevallen. Nu
zal men , uit deeze korte fchets haarer gemoederen , en der zelver geftel-

tenis , neigingen en verdere handelingen , eenigzins eene bevatting van

het geene dat onder hen is voorgevallen, konnen hebben. Watnüdeove-
riae Opper-Magten in Europa aanbelangt , een ieders verrichtinge, voor zoo
veel dezelve hier toe behoort, zal ons, by't verhaal van detpe-enaf-

Roomze neeminge der Kerken in elk land, genoeg voorkoomen. Doch, nademaal

dcèzet

n
de Roomfche Pauzen , in het begin deezer 1 6de Eeuwe , ook noch al gevvel-

Eemve. j- geheerfcht hebben , en dat ze zich daar na ook noch al in alles hebben

willen mengen , en ten minften , als andere weereldiyke Vorften , in

haare eigene landen hebben willen aangemerkt werden : zoo willen wy
alhier de befchryvinge hunner perzoonen voor af laaten gaan , om alzoo in

de zaaken zelfs dies te onbelemmerder te konnen voortvaaren. In 't begin

Aimndei deezer Eeuwe zat die groote booswigt , Alexander de zesde , nochaleeni-
'
deVI

* ge jaaren op den ftoel te Rome , wiens heillooze grouwelen hier booven

,

in ons «5 de Doek , nu reeds al zyn aangeroert. Alhoewel eenige pluim-

ftrykers zich niet en fchaamen, om zyne overal openbaarefchande zoo
veel zy kunnen te bewimpelen, hem ten deele voor een zeervroomen

Paus uitroepende , en ten deele alles gaerne aan het gemeene geroep

van hem de fchuld geevende. Dit gaat zelfs zoo verre, dat een bekend

Hiftoriefchrjver , Mariana y van hem zegt; volgens deaanteekeninge van

een beroemd Schryver : „ Dat 'er veel veele dingen van Alexander de VI.

„ door het gemeene geruchte enfehriftengezegt werden ; doch men kan echter niet

„vaji
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„ vafl verzeekeren , of het uit nydigheid , of volgens de waarheid is gefcbied.

Maar deeze laat echter de laatlte woorden van Mariana daar uit , waar inne

hy bekent, dat hy niet kan denken dat alles echter maar zoo uit den duim gezoo-

gen en verdigt zoude zyn. (/) Het is ook deeze fraaije Paus , die den aflaat

allereerft in Uuirfland heeft laaten te koop llellen , om daar door voor zyn
onechte zoon, Ca/ar Borgia ,

geldtevergaaderen. (»;) Hy iseyndelykin

'tjaar 1503. aan vergifgeiWven, het welk hem door een misflag van zyn
dienaar was gegeeven , die doch anders van den Paus zelfs voor een Kardi-

naal wasgefchikt. («)

13. Zyn navolger, Pius de III. anders Francifcus Piccolomini , eenbroe-[^ dt

ders zoon \\\n den welbekenden JEneas Sylvius , heeft nauwelyks een maand

lang, en dat noch in veel verwertheia, opdenRoomfchenftoclgezee-

ten, enderhalven ook niets aanmerkens waardigs nagelaaten, (0) als al-

leen, dathy, door geld te fpendeeren, tot den lloel i's geraakt. (/>) Ju-
lius de II. was een ondeugend reukeloos man, en meereen foldaat als een Jouwde

menfch, ikzwyge een Chrijlen of Bijfchop. Van hem is het bekent, dathy,

wanneer hy met Louis de XII. Kooningvan i'rankryk , inoneenigheid was

,

de fleutels uir moeijclykheid in denTjher heeft geworpen , en gezegt : Nit

riders jleutcl niet meer en wilgelden , zoo moet het zwaardvan Paulus hetgoede

belle doen. (q) En met deezen zynen bloeddorftigen zin heeft hy byna ge-

heel Huropa in oriruft gebragt , veel onfehuldige geplaagt en verdorven , en

groote ftreckcn lands aan zich getrokken , zoo dat de voorgemelde KoO-
ning eenige penningen liet flaan, met dit omfchrift : Pcrdam Bahlonis no-

men! ik zal Sabels naam uitroetjcn ! (r) Verders heeft hy ook by de Rooms-
ge zindeSchryvers zelfs den ty tel van een Sodomyt, Simons metgezel , zui-

perd, e. f. v. (i ) Op deeze wyze heeft hy tot aan 'tjaar 1 5 1 3 geraaft , wan-
neer hem de bekende Leo de X.gevoïgt is, die, door zyn oneindlyke aflaat- teocux.

kramery, de Dv.itfe ten laatilen tot een ander opzet gebragt heeft, alzoo

Luther toenmaals teegens hem oplond. Uit welke handelingen zyne mee-
ninge genoegzaam openbaar wierd, doordien hy alles liever het onderfte

booven wilde laaten keeren, dan dat hy Luther, en andere, iets het ge-

ringde zoude hebben willen toegeevtn. Booven dit wil men ook van hem
verzeekeren, dat hy alle het Qoddelyke, en deleere van Clhijlus zelfs,

maar voor een louter verdigtzel gehouden heeft, (/) Heten is ook dier-

halven geen wonder, dat zulke Voorftanders ook veele duizenden Athei-

flen gemaakt hebben, gelyk als toenmaals de Geeftelykheid voor 'tmee-

ftendeel ook zoo was. Zelfs zoude hy een gxo\i\ve\ykSodomyt en zwelger

geweefl zyn , en niettemin heeft hy by de meefle noch al een grooten fchyn

en roem gehad , om dat hy de Geleerde begunftigt , en zich meenigmaal op
veel andere huichelagtigewyzen verdek heeft. («) Hy üierf in 'tjaar 1511.

pa dat hem Luther zyn momaangezigt wakker hadde afgetrokken , en zyne
wel verdiende eerrytels dikmaals aan hem hadde gegeeven. (x)

14. De volgende zyn , (niet teegenftaande hunne lichtvaardigheid daa-

gelyks meer en meer wierd opengeleit) nochtans daarom niet een hair bee-

ter geworden , en , fchoon by eenige nog al een natuurlyke goede vonk is

geweeft , zoo heeft hen de hoogmoed , overvloed, en gierigheid, by zulken

fchrikkelyken verderf, dochalmeè-gefleept. jdriaan de\'l. is, dewylhy Adtiaaa

arm, en een Zyde-fpinners zoon was, door zyn geleertheid tot deeze deVi -

B 3 hoogte

(/) Hcnr. Spóhdan. Au&ar. Chronol. p. 41. (m) Paul. Jov. Lib V. Hifi. Init. Franc. Gnicciard.

Lib. III. Hifi. fine. («) |ac. Sammarius, Jovian. Pontan. Guicciard. ap. Hottinger. 1. c. (o)Guic-

ciard. Lib. VI. p. 104. Append. Platinae p. 312. (/>) Onuphr. Panvin. Catal. Ponrif. p. J90. (f Gil-
\

berrus Duchcrius Epigram, ap. Hottinger. 1. c. (r) Vid. Arnold.Ferronius Hifi. Ludov . XII Guil.

Budxus Lir> dcailè Fr. Hotomann. in Fulm. Bruto. p. 84. (s) BalxusCent. VIII. p. 642. Jov. L.

IX. & X. Guicciard. L.X App. Plat. l.c. (t) Balxus 1. c. p.636 Paul. Ven. deConc.Trid. L. I. .

init. (u) Thuaii. L. III. (*) Vid. Tom. I. Altenb. p. 53S. feq. Tom. IX. p. 500. &c.
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hoogte gefteigert. Eerft: was hy Cantzelier in de Hooge Schoole tot Loven,

en Leermeefter van Keyfer Karel del", daar na Bijjcbop en Kardinaal , enten
laatften wierd hy , door toedoen des Keyfers , Paus. (ƒ ) Van natuure

zoude 'hy wel, na den aart der Nederlanders , eenigeoprechtigheidaan

zich hebben gehad, zoo dat hy ook het verdorvene weezen der Geefte-

lykheid en des Roomfchen Hofs wel gezien.en in een brief aan de Stenden
tot Nurenborg ook zoude beleeden hebben, (z) OndertuiTchen wilde hy
echter niet verder gaan , of, gelyk andere willen , wierd hy wel haaft door

de dood, in't jaar 15x3. weggerukt, voordereft wil men hem voor zeer

gierig en welluftig houden. (a) Lnther heeft hem zyn huichelerye reedelyk

grof verweeten , en , volgens zyne gewoonte , in de twift-zaaken dapper

de waarheid gezegt. (£) Hy zoude van zyn Lyf-Mediens door vergif zyn
omgebragt geworden , of, om dat men noch éenige veranderinge in hem
vreesde, of, om dat de Italianen, door dien hy een uitlahder was, hem
nietlyden mochten, (c) Onder Klemens de VIL die in 't jaar 15x3. dcor geld

tot den ftoel quam , (J) vielen die groote verwerringen in Italië , en de in-

neeminge en plonderinge der Stad Rome , voor , nadien deeze Paus , teegen

zyn gegeeve trouw en beloften , den Keyfer Karel de V. verliet , en de Iran-

fche en Venetianen toeviel , waar voor hy ook , tot loon , zich eenige maan-

den in zyn Slot moeftbeleegeren, eneindelyk, in 't jaar 1517. gevangen

na Boulonje voeren laaten , gelyk wy op een andere plaats noch zien zullen.

(d) Verders moet hy een doortrapt, argliftig, en ontrouw gemoed gehad

hebben, gelyk men niet alleen uit de voorgemelde handelingen met den

Keyfer ziet , maar ook , uit de liftige verwerringen , die hy geflaadig in

Duit/land R.ookie,oy dat 'er doch geen algemein vry Concilie gehouden zou-

de werden. Want hy paaide daar de Stenden, die 't meefte daar op drongen,

van de eene dag tot den anderen met zoete woorden,ondertuiTchen onder-

mynde hy alles heymelyk zoodaanig, dat het ten laatften op een enkele

niet uitliep. (O Waar van hem de Rooms-gezinde te vergeefs trachten teont-

fchuldigen. (ƒ) Die nu meer van zyne handelingen begeert te weeten , kan

maar weederom Luther naflaan , [en zien] hoe hy dikwils met grooten na-

druk deszelfs liftige ftreeken befchreeven heeft, (g)

1 5. Fauhis de III. die na deezen Paus in 'tjaar r 5 34. volgde, heeft niet min

veele merktekenen van de Paapfche ftaatkunde achtergelaten.In 't algemeen

was hy een bitter vyand van de Proteflanteu, en hy zogt ze door den Keyfer,

en op alle bedenkelyke middelen, uit te roeijen. Ja hy hadde in ócn aanvang

zyner Regeeringe liever alle de Kerkelyke goederen daar aan gewaagt, en

aan de Keyzer gegeeven , waarom hy ook de Switzers teegens hen ophitfte.

Maar , als de Keyzer nu al te groote voortgangen fcheen te doen , trok hy

zich te rugge , en hy hadde hem liever in 't onderfpit gezien. Zomwylen
ftelde hy zich aan , als ofhy het Roomfche Hof,'p de gantfche Geeftelykheyd.

op eenmaal wilde hervormen en vroom maaken. Ja hy ving ook , in fchyn

,

het Concilie eerft te Mantua,en daar na te 7r^«fe,aanjdoch voedde hy die gee-

ne, welke op iets goeds van hem hoopten, maar met ydele wind, en wat

diergelyke handelingen meer waren, die men elders wydloopig befchreven

vind. (/>) Hoe hy voorde reft zyn leeven in 't byzonder op eene aanftoote-

lyke wyze gevoert heeft, zulks werd van oprechte Schryversgeenzins

ver-

M Onuphrius I. c. p. 5-81. Append. Platinx.p. 344. f^) Mich. Beutberus Lib. I. Comm. p. 16.

(a) Bartus Parmenlis ap. Joh. WolfF. Tom. II. Leö. Mcmor. p. 191. (4) Vid. Tom. 1. Altenb. p.

78 1 . Tom. V. p. izo. & Tom. VI. p. 1077. (c) Beutherus 1. c. (d) P. Jov. Lib. XXXII. p. f24.

Ónuphr. l.c. Balïus Cent. VIII. App. Plat. p. 320. (*)Sleidan. Lib. VIII. fin. Petrus SuavjsS.P.

VenetusHilt. Conc. Trid. L. I. Seckendorf. L. III. Comm. p. 73. (f) Palavicin. L. III. c. 16.

adv.Suavem. (g) Vid. Tom. V. Ak.p. 5-37. ƒ46. To. VI. p. 1094.T0. IIX.p. u. (/;) Pet. Suav.

L.I. P.7S. feqq- Seckcnd. L.III. p.91. ieqq. Heidegg. HUt.Pap.Par. VI. n. ióf. lcqq.
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verfweegen.(z) Hy heeft niettemin 1 5. jaaren Lang op óvn Roomfchen ftoel

gezeeten, eniseerftin 't jaar 1549. overleeden. De volgende '^//'«i^ lil. Jouóide

'was niet veel beeter, niet teegenftaande hy ook het afgebrooke Concilie

weeder hervatte , en eenige hoop tot beeteringc liet blyken. (/•) Anders
weet men zyne onkuisheid , Sodomitcrye , zuipen , fp.eelen , en andere

gruwel- Jaaden , niet genoeg te befchryven , welke hy genoegzaam opent-

lyk zoude beleeden en getoemt , ja ook zyn leeven daar door verkort heb-

ben. (/) Waardoor hy ook in 't 5^ jaar zynerRegeeringeisgeflorven
, en

heeft tot navolger in zyn ftoel , zoo wel als van zyn leeven , gehad , Mar- Marcdi.

cc/l de il. Doch deeze/V/o heeft noch geen volle maand gezeeten , waar-
*el*

om men ook weinig van hem weet te zeggen , als alleen , dat hy zich heel

wel geneegën tot eenige hervorming getoont zoude hebben, (m) P.uilus de VmW ' i -

ƒ f. was by zyn eige volk zelfs in haat , eensdeels om.zyn pragt en verfpil-

ling, anderdeels om zyn wreedheid, welke hy, om zyn Haat te houden,
door de inquifitie , oeffende : Waar door het zelve hem ook na zyn dood
zeer fmaadelyk handelde , en de gevangenis der inquifitie verbrandde , zyn
beeltenis het hoofd aflloeg en in den Tyber wierp, ja zyn lyk zelfs wierd

maar ter naauwer nood van het woedende volk zelfs verfchoont. («)

16. Hier na konden de Kardinaalcn omtrent de verkiezinge van eencn
nieuwen Paus in 16 weeken lang niet over een komen , tordateindelyk

PiusdelV op den ftoel geraakte , die dan het 1 o jaaren lang achter de bank pi|is<m?.

gcleegene Concilie van Trente weeder voor de hand nam , en ten laatften in

't jaar 1 ^63. ten einde bragt: by welke geleegentheid hy de Heeren Vaders
in 't Confijlorit opentlyk daar voor bedankte , dat ze het Pavffc/yke gezag in

haare befluiten zoo wel hadden in acht genoomen , en zoo zachrafgehah-

delt , dat hy ook zelfs , indien hy zich en de zyne hadde moeten reformee-

ren, veel fcherper daar in zoude geweeft zyn (0) In zyne heerfchappye

was hy verders zeer tyrannyk, eigenzinnig, hoogmoedig, enganfehort-

verdraagelyk ; in zyn byzonder leeven, ten uitcerften welluftig en zoo
vuil, dat hy zich zelfs , door zyn eige onkuisheid, heeft om 't leeven ge-

bragt. (/> ) Nu roemt men wel veel van den volgenden Piits de i'. hy heeft v.asicr.

zich ook in der daad veel te doen gemaakt , doch aan iets dat recht is , dacht

niemand Zyne goede werken nu wierden geheeren, dat hy een nieuw

Mi(fa.il of Mis-boek , en het Breviarium Romanum , beneevens de Roomfche

Catecbifmus , liet uitgaan en inftellen , zeekere agnus Dei van walch voor de
foldaaten wydde , veel bouwde , en diergelyke beuzelingen meeraanrech-
te. De openbaare hoerhuizen binnen Rome fchafte hy in 't eerft wel af, maar
hy liet zeterftond , op her verzoek van den Raad , weeder toe. Daar en
teegen was hy een grouwzaam vervolger der geener , die hy Ketters noem-
de. Hy maakte de bloedige befluiten des Trentfcben Synodus werkftellig , en
verhinderde, na zyn vermoogen , Elizabetb , Koninginne van Engeland,

in de zuiveringe haares Ryks van 't Pausdom 5 ook zocht hy den Keyzer
Maximiliaan van 't verleenen der vryheid des geweetens af te lchrikken,en

hy liet zelfs veele lieden als Ketters wreedelyk ter dood brengen, (q) Ziet
zoo verre reikt den lof deezes Impiï Pii , dat is, godloozen godvruchti-

gen , welken doch zyne pluimltrykers ten heemel toe verheffen, (r)
1 -. De hierop volgende Paus, Gregorius de XIII. is wel voornaamelyk ^YJ"

door den Almanaks-twift bekend , welken hy, zonder eenige noodzaake-

lyk-

(j-)Slcid.L XXIcxBjrnhard.Ochino.BalaeusCcnt.IlX. p.6f3.Thuan.L. I.p.41. (ySIcid.
L.XXI1. & XXI 11. (/.'Pet. Paul. Verg. Pet. Suav.Thuan.L. XV. Balans l.c. Sleidan. L. XXI.
Tanvin. p. 3S0. & P:.pir. Marton, in Vita. (w) P. Suav. L. V.p.f 3

-. r»Thunn. L.XX1II.P.
Suav.l.c. (o)Thuan. L. XXXVI. (p) Idem Onuphr. p. $40. Pet. Suav. L. Vlll.p.yii. (a)Thuan.
L.XXX1X. & LI. Onuphr.p. 637. Conf. Heidegg. ).c. P. VII. p. 190. (r) Turfellin.L- X. Hifi.

p.487. Spondanus I.c. p. ƒ6. Laur. Surius. Comm- Hift. Biovius Annal. &c,
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lykheid met de Proteftanten aanving, gelyk als vvy hier onder breeder
zullen zien. Hy heeft zich anders met vlyt bemoeit, omhetRykder
Geeftelykheid door allerhande middelen te beveiligen , en de vermeinde
Godsdienfl: ook door fchoolen voort te planten. Onder anderen heeft hy
het Decretum Qratiani [het Befluit van Gratianus] laaten verbeeteren , en
verbooden , by de Kerkelyke Reets-wet (jf«^ Canonïcum) voort-aan iets

meer by te voegen , of eenige uitleggingen (glojfen} daar aan te hangen;
veele prachtige gebouwen heeft hy opgeregt , en wel voornaamelyk voor
de Jefuiten, die hy ook in andere zaaken zeer heeft begunftigt. Daar en
teegen heeft hy zich teegen de andere Partyen zoo uittermaaten vyand-
lyk getoont , dat hy ook over de Paryflche bloed-bruiloft een openbaar
Dank- en Vreugde-Feeft heeft uitgefchreeven, (5) enaanallediegeene
vollen aflaat belooft , welke de afgevallene Neederlanders hielpen uit-

siwus roeijen. (O Insgelyks heeft Sixtas de V. die na hem in 't jaar 1585. op den
Roomfchen ftoel quam , onbefchryfTelyke korten aan 't bouwen geleit , en
daar door het arme volk zoo uitgeput-, dat het flraks na zyn dood zyn
Beeld om verre heeft geworpen. Niettemin heeft hy booven dit alles noch
over de 10 Millioenen in gereed geld nagelaaten , en echter de zyne noch
genoegzaam verrykt. (?/) Dit niet teegenftaande heeft hy by zyne geleer-

de pluimftrykers eenen grooten lof verdient, onder anderen ook daar
meede , dat hy de Vaticaanfche Biblioteek in een goede ftaat heeft laaten

brengen, fchoon het alles van het zuire zweet zyner onderdaanen was
genoomen. Op de Ketters was hy ook zeer gebeeten, en hy zoude de
Koninginne Elizabeth ook heelgaerne t' eenemaal te gronde hebben wil-

len brengen,zelfs deed hy ook haar Ryk in den Ban. Men fchryft ook van
hem , dat hy den Moordenaar van Hendrik de lil. Koning van Vrankryk

,

voor een Heilig verklaart , en die moord opentlyk door een Rèedenvoe-
rinc zoude gepreezen hebben$welke Koning hy ook te vooren beneevens
den Prins van Condé , in de Ban hadde gedaan, en wat diergelykemerk-
kenen van zyn ondeugd meer zyn. O) De volgende 3 Pauzen deezer

Gregorius Eeuwe , als Urbanus de Fit. Qregorius de XIV. en Imiocentius de IX. hebben
innocen- maar een zeer korten tyd geregeert , en heel weinig, dat dankens- ofge-
nus de ix.

^enkens-waardig ; s , uitgeregt , behalven dat de middelfte , door het op-
rokkenen der Spanjaarden, Koning Hendrik de IV.in Vrankryk heel veel

moeite brouwde , alhoewel met zyne overgroote onkoflen , en flecht ge-

volg , alzoo de Raad van Parys zyn bulle door beuls handen liet verbran-

den, (j ) De laatfte heeft de Pauflelyke kafle weer een weinig gevult , al-

hoewel hy maar z maanden heeft geheerfcht. (z) En is het alzoo zeeker ,•

dat 'er ten allen tyden onder de Geeftelykheid de a'llergrouwzaamfte

ftaats-ftreeken , en andere aanftootelykheeden zyn gebruikt geworden

,

en dat de menfchen , daar onder behoorende , zich alleen onder die Kap
hebben verborgen , doch ondertulfchen in haar binnénfte de allerondeu-

genfte boeven onder de Zon zyn geweeft.

(x)Thuan. L. LUI. (0 Idem & Chytraeus aliique. (u)Thxnv.. L.C. &CII. (^)Idem&Hötto-
rfiann. in Fulmine Bruto. Barclaus de Poieft. Pap.cap. 13. (y)Thuan.L. C. Beyerling. Cbronogr.

p. 192. Hcidegg. 1. c.n. 2©4. (^)Thuan. L.CH.

/
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HET II. HOOFDSTUK.
Pan de Oorhogen , die 'er, Zpo ml ter oor^aal^evan

den Godsdienjl , ah andere gedenkemvpaardige oor-

ï*.i/<en , in de ^jïiende Eemve fyn yoorgeyallen.

ï -^ -r- A deeze korte fchets en betrachtinge der voornaamfte per- J*j r md.

[^^1 zoonen deezer Eeuwe , zal het nu verder , bydeezenuit-
"

^( terlyken toeftand van zaakert , niet ondienftig zyn , dat we
haare handelingen, voor zoo veel die den ftaat der Kerke

betreffen, eens wat naauwkeuriger gaan doorzien. En, door dien deeze

doorgaans weeder in Oorlogs- en Vreedens-tyden verdeelt werden , en

dat de eerfte zeer lang in deeze Eeuwe geduurt hebben : zoo zullen zy

ons ook alhier tot de voornaamfte ftoffè onzer geheele Hiftorie verftrek-

fcenj niet verder echter, als, voor zoo veel door dezelve eénigeaan-

merkenswaardige verandcringe ontrent de Kerkelyke zaaken is voorge-

vallen. Het is wel waar, wanneer men de belydeniflen, zoo wel van Grond des

veele aanzienelyke mannen , als den uitgedrukten wille des Heeren in 't °°ig°-
gsm

Nieuwe Verbond, aanfehouwt, dat men als dan, ten eerften aanzien,
meen "

zoude moeten meenen , dat 'er , ten minften altyd by die geene , welke

zich zelfs Enangelifche laaten noemen , datis, zoodaanige, die het op-

rechte Verbond des vreedes met God en de menichen hebben aangenoo-

imn , van geen oorlog ofbloedvergieten altoos behoorde gedacht te wer-

den. Nadèmaal Zh/7'£T zelfs ook in 't eerfte daar over, uit Matth. f. vers }. volgens

fchreef : De Chriflenen als Chriflenen hadden eenganfeh ander beroep , ah om te l^liL;

oorloogen. En ook : Teegen de Turken te vechten was eeven zoo veel als zich tee-

gen God te (lellen , die ons , om onze zonden wille , bezocht. Om welke reede hy
ook van de Roomsgezinde veel hadde moeten lyden. Dit nu zyn voorige

zeggen heeft hy daarna wel eenigzins weeder bepaald, doch hy bleef

echter noch al by de woorden Chrifti, (j) en bekende gaerne , dat'er in

't geheele Enangelium geen bevel noch raad'altoos tot oorlogte vindenwas. (£)

Gelyk hy ook, in een zeer fchoonen brief, aan de twee, toenmaals

oneenige, Vorften , Jan Fredrik en Mauritz, uit Matth. V. vers 9. en an-

dere , uitfteekende vafte gronden wel voortreffelyk ter needer ftelde. (c)

By welke geleegenheïd eert van zyne Leerlingen , van hem , en zyne
practyke daar ontrent, aldus fchryft: „Tot kryg ofoneenigheid heeft deezcïi

,,man nooit geraaden 5 het welke Ph. Melauchton en veel andere braave mannen

,, insgèlyks ook van hem getuigen. ...Hy riedaltydvolgeus zyne zinfpreuke-.Dat men

„ zich moejljfil houden , en den vreede over al najaagen. (d)

2. Doch,of hem fchoon veele andere hier in overvloedig hebben toege- En andcte

flemt, zoo is het nochtans te verwonderen,hoe deeze klaare zaak daarna

zoozeer is verdonkert, en, door het vernuft reegelrecht teegen Chriflus

uitgedrukte woorden , is verworpen , en van de zoo genaamde Euangeli-

fclie zoö ganfeh flegt naagekoomen geworden. Men ziet wel uit Luthers

brieven , dat Melauchton zelfs ook in 't begin van gevoelen is geweeft , dat McUnch

men geene oorloogen altoos onder de Chriflenen kónde ofmoefttoelaa- Jo"i

s

en
e"

'ten. (O Doch deeze ftellinge heeft hy daar na , beneevens veele andere
bictov"-

diergelyke dingen, weeder verandert. En Erafmus heek A in 't jaar 15 17. d««i
een zeer aardig Traktaatje van den oorlog gefchreeven , daar in hy onder

//. Deel. C ,
ande-

(4) Tom. IV. Altenk p. 114. (b) Epift. ap. Seckend.L.I.p. 177. (c)Tom. V. AItcnbp.4^
(«*) Jo. Matthclïus vom lebcn Lutheri Xlllpred. p. 171. (») L. I. Luth.cp, 23a.
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jaar md. anc}eren klaagt , dat de Godgeleerde zelfs tot kryg en bloedftorten heel veel oor-

"
zaak geeven. Waar door den oorlog dan ook zoo zeergemeen is geworden , dat zich .

defchynheïlige noch ivel daar over kunnen verwonderen , wanneer ze iemand aan-

\ - treffen , die een mïsbaagcn heeft in den oorlog. Ja dat het nu eenegoddeloosheid

en ketterye is geworden , deeze allergodloosfle en te gelyk beklaagenswaardigfle

zaak, maar eenigzins te mispryzen : (gelyk als zulks nochtans daar na wel
teegen de Menniften of Weederdoopers van alle gezintheeden gefchied

is.) Waar op hy , met veele onweederleggelyke gronden , in 18 Hoofd-
flukken het teegendeel beweert , en alle de teegenwerpingen , van de

noodzaakelyke verdeediginge des Godsdienfls , en diergelyke , heel tref-

seb.ïrank. felyk en bondig weederlegt. Gelyk ook daar na Sebafliaan Frank heeft ge-

daan, in een byzonder boekje, wiens tytel is. Kryg-boekje der vreede

:

Of, een Oorlog des vreedes , om teegen alle verwerringen , oproeren, en onzin-

nigheid te flryden , met vaft-gegrondde bewysreedenen der H. Schrift en Vernuft

weederlegt , tot Frankfort aan de Mayn 1550. in 8. Hier toe behoort ook het

Mich. Ho- zeggen van dien voortrefFelyken Michiel Hofpitaal , Cancelier van Vrank-
fpitaai.

,

^ m deeze Eeuwe ook aldus fpreekende : Het befte middel teegen alle

zoodaanige onheilen zoude wel zyn, wanneer eenieder in zich zelfsging, en met

zyn eige (land te vreede bleef\ wanneer de groote Heerengeene vreemde Heer-

fchappye begeerden , noch ook uit eergierigheidzich in alle zulke onruften inwik-

kelden, e. z. v- (ƒ ) Ook zoude die beroemde Krygs-Overfte van dien.tyd

,

En Frons- Joris van Fronsberg , zelfs deeze reedenen teegen het voeren van den oor-
beIS

" log hebben bygebragt , buiten alle twyffel uit eigene ondervindinge.

Als, voor eerft: Door dien het elendige en t' eenemaal onfchuldige gemeene

volk zoo zeer daardoor verdorven wierd. En ten tweeden : Om dat defol-

daaten altyd trots , ontembaar , en godloos waaren. (g) Diergelyke be-

kenteniflen zoude men wel meer van die zelve tyden konnen vinden,

waar van 'er alhier maar eenige weinige werden aangeroert , om van alle

de zoodaanige gefchiedeniflen een recht Chriftelyke bevattinge te

hebben.

3. Want het verhaal zal ons in 't vervolg van zelfs genoegzaam too-

nen, hoe fchaadelyk en tenuitterftenvefderffelykhet geweeft is, wan-

ooriod- neer men over a^ ^e zo° lieffetyke wille des waarachtigen Vreede-Vorfts
e=n ond«

jefu chrifti heeft achter de bank geworpen , en in wraakgierigheid ,

ftcncn. wreedheid , bloedvergieten , rooven en moorden , de flimfte Barbaaren ,

ja den Vyand van alle liefde en rufte zelfs , is gelyk geworden. Doch wy
zullen nu al haaft heel klaar kunnen zien , dat de aangeroerde klachte van

Erafmus , weegens den oorfprong van alle zoodaanige onchriftelyke ge-

voelens ook al na zynen tyd in veele Godgeleerde is waar geweeft, of

fchoon aan eenige , zelfs ook volgens de natuur , de grouwzaamheid der

zelve heeft mishaagt en een afgryzen in hen verwekt. Ten weinigften

heeft die man dat zelve als lafterens-waardig begreepen , 't geene reeds al

voor langen tyd in zwang moet geweeft zyn , die daar van aldus fchryft

:

,, My dunkt , in myne eenvoudigheid , daar kan God de Heeregeen verdrietiger

,, neraas in zyne ooren klinken , als het Te Deum Laudamus , dat men inde Ker-

,, ken , en daar na in die zelve Tempelen , fpeelt en zingt , waar in men noch hort

„te vooren de vuur koogels (of Bombeii) heeft geworpen: en de H.Propheeten,

„ Apoftelen en Martelaaren beneevens God den Heere aanfpreekt , dat ze zich znl-

„ len verheugen , om dat eenige 1 000 gedoopte Chriftenen door andere Chriftenen ,

„ in een grouwzaame raazernye en verwoedheid ter needergehouwen en dood'ge-

„fchooten, en gelyke geloofs-genooten verflaagen zyn. (h~) En evenwel werd
het

(ƒ) Ap. Thuan. L. XXVII. p. f48. (g) Ap. Martin. Cruf XI. Annal.P.III. p.óo;. (b) Jac.'

Andrexim loojaehrigen bedenken van einemObadiaajisgegeben. p. 97.
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het doorgaans voorde hcogfte eerc gereekent , als iemand maar veel men- I*wmd

fchen-bloed heefc vergoocen , en daar door toreen Ridder ofHeld is ge-
'

worden, metdiegeene, voor welke God , by EzechielCap. XXXI l. zulk

een fchoon grafichrift gemaakt heeft. Gelyk als men ook toen ter tyd den «

gcmelden Krygs-Overften Fronfzberger om diereede den Mcnfchen-vreeter

noemde, die meede tot zyne zin-fpreuke deeze woorden had uitgekooren s

Hoe meer vyattdeii , hoc beeter geluk. (/) Wat nu diergelyke menfchen-vree-

ters ook voor ellenden toenmaals na malkanderen al hebben aangericht,

zulks zal men nu gaan zien, wanneer wyeerft den Boeren-kryg een wei-

nig zullen aangeroert hebben, daar in dan beiderzyds heel veel aanmer-

kens-waardigs voorkomt.

4. Het is dan met deezen Boeren-kryg allengskens alzoo toegegaan,
f,

"-""!,

Al in her jaar 1 501 wierd het land-volk ontrent Spiers, teegen hunne Hee- Duitfciw

ren en de Paapen zeer oproerig, en zulks wel, ('t welk zonderling is) na
}

't voorbeeld der Switzers, zoo als voorheen eenige ook al aangemerkt

hebben. {k) Om welke reede zy zich ook Bundfchuch (d. i. Half-fteevels)

noemden. Doch het gelukte hen niet zoo wel als de Switzers , die noch

eenig recht daar toe hadden, maar deeze in teegendeel wierden in 't korte

t' eenemaal verftrooit , en aan den ly ve geftraft. Tot haar JVoord hadden zy
onder zich deeze woorden genoomenj wanneer de eene vraagde: lYatis

dit voor een weezen ? Zoo antwoordde de ander : JVy moogen om de Paapen niet

gcncezen. Hier uit kan menwelzien, wat het verdriet deezer arme lieden

geweefl is: Gelyk als zy zich ook verbonden hebben gehad, na'tbyge-

loove dier tyden , daagelyks 5 maal het Vader onze , en den groet des En-

gels , {Ave Marij') te bidden , en zulks wel, om een goeden uitflag hun-

ner zaaken daar door van God te erlangen. Haar voorneemen was , om
zich van de verdrukkingen der Edellieden , en de tienden der Paapen, te

ontdaan, en alsdan alles vry en gemeen te hebben. (/). Verders is 'er, be-

halven de Erfurtze en Keulze opftand teegens den Raad , byzonder in 't d^ifkm"
Wirtenbergfe Land , eengrooteonruftgeweeft in 't jaar 1 ƒ 14. en dat, van schwberi.

weegen de ongewoone groote fchattingen enlaften, alsook, om dat de

maat en 't gewigt verkleint was. De eerfte aanvanger hiervan was eenen

KoewaaA , ofde arme Kitntz of Koert genaamt , die van zyn eige naam zoude
gezegd hebben: ik ben niet Koenraad , maargeen-raad, arme Koenraadheet

ik , ben ik, en blyfik. (Jl) Dit maakte nu een groot oproer , zoo dat de Hartog
Ulrik zelfs moeft vluchten. Doch, doordien het arme volk, noch van de

Hecren, noch van de Paapen, geene verlichtinge altoos kon verkrygen ,

maar dat men het zelve daagelyks al wreeder en wreeder handelde, zoo
volgde kort daar op, in 'tjaar 1514 , door ganfch Duit/land die grouwzaa-
me verwerringe, waar door zulk eene ontelbaare meenigte van menfchen
om 't leeven quamen.

5. Een weinig tevoorenwas'ereenbloedigen Oorlogin Vriefland ont- owiog",

ftaan, die byna van 't begin deezer EeuwevandenKeyzer Maximiliaan ,

tot aan zyn dood toe, teegen Karel, Hartog van Gelder, door Jlbert ,

Hartog van Saxen , wierd gevoert , en wel , zoo als de Schryvers en om -

ftandigheeden getuigen , met groot onrecht, (nt) Tot dat eindelyk den Har-
tog Joris van Saxen , Vriefland aan het huis van Ooflenryk overgaf, en zyn
recht aan Karel, de jonge Koning van Spanje, afftond , waar van in een
byzonder Tractaat breeder is gehandelt. (w) Ofnu wel deeze Heeren voor

C z God
(rCruf. l.c.P.Jov.L. VI. Elog.p. 284. (*)Joh.Carion. Chron.p. 929. Spondan. Au£t. Chro-

no], p. 41. (I) ParalipomenaadConrad. Urlpergenfcm. Additamenta ad Joh.Nauclcr. G.Fabri-
cius. L. VlI.Orig. Saxonp.844. (//)Crufius 1. c. p. ffo. ChytnsusSax. L. VII. p. 189. Jo.Lin-
turiusap. Piltorium To. II. Rer. Gcrm. (w)ïtalfao Pontan. Lib. VIII: Hilt.Geld. ad Ann. 1473-
(»)ld. L.XI. UbboEmm.L. XXXVII. &XLVIII. Rer. Frif. Pontus Hcutcrus L. V. Rer. Bur*
£iind. c. 7.

••
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jan wd g 0(1 en de Weereld eeven zoo weinig recht hadden , de waapenen in on-
tot mdc.

erec^ tjghe i (i p te neemen, als de oproerige boeren, zoo wierd doch

alles ontrent de eerfte goed geheeten , en als helden-daaden geroemt. Ee-

ven alzoo vingen de twee Bilfchoppen , van Hildesheim en Minden , in 't
EnHildes-
heimfchcn : aar ifiy een Oorlog teegen malkanderen aan , en leeverden eikanderen

flag , op den 1 8 Juny , alleen , om dat de' Biflchop van Minden de vyanden

van den BifTchop van Hildesheim zoude befchermt hebben 5 zoo zeer , dat

devyandlykheeden , vanrooven, moorden, blaaken, en branden, tee-

gens malkanderen , wel 5 geheele jaaren duurden, totdatzezicheinde-

lyk ter nauwer nood tot rufte lieten brengen, (w) Hier kraaide ook geen

haan na , en Vader Paus verheugde zich miflchien , dat zyne zoonen zich

zoo dapper hielden. Het was ook maar een eigenzinnige wraakgierigheid ,

wiiwn- als Hartog Vlrik van Wirtenberg de Ryks-ftad Reutlingen overviel en met

xr
r

/g

zcn
het zwaard innam, enkel en alleen, om dat de burgers een van zyne die-

naars hadden omgebragt. Om welke reede hy ook in den ban gedaan , en

van zynland berooft wierd, tot dat hem eind elyk Filip, Land-G raaf van

Heflèn , weer daar in hielp , gelyk wy by den Smalkaldifchen oorlog hior

na noch zien zullen. (0) Wat verders ontrent de moord des Hartogs , aan

den broeder van Ulr'ik van Hutten gepleegd , uit des laatften Scheld-reede

,

aan te merken ftond, en hoe hy de huisvrouwe des vermoorden, diehy

op geen andere wyze machtig konde werden , tot zich heeft genoomen,

zulks alles kan men by andere geleegenheid uitvoeriglyk aangeteekent

vinden.

6. Het was ook al immers zoo arg , als den oproer der boeren , wanneer

Handel^. Keyzer Karels geheime Raad en Veld-Marfchalk , de Heer Frans van Sikkin-

HeèrTaif ze» » «iet een l° s gemoed , en op een flecht voorwendzel , (naamelyk , om
sud<inÊen. ^Richard, Keur-Vorft van Trier , aan twee burgers belette eenig los- geld

te betaalen) de Stad Trier aantafte , een Kloofter , daar dicht by geleegen

,

ter needer w ierp , het land verwoede , en , zoo als iemand daar van fchryft

,

rondsom den RLiyn en Moezel raasde en zworf , en ook aldus weederna

huis trok. Want, doordien dit geen boer, maar een Edelman, enGroo-

ten-Hans gedaan had , en wel op heimelyk aanftooken van Keyzer Parelde

V. zelfs, Cdie opdenKeur-Vorft, alzoo hy hem zyn Hem geweigert had-

de, heel niet wel te vreede was,) zooquamhy'er wel ongeftraft af. On-
dertufTchen had deezen Heer daar na de naam noch al van Euangelifch , en

hadde Martin. Biicer langby zich 5 hy gafook voor, een groote geneegent-

heid jegens Luther te hebben , alsook, hoe hy de Paapenen Vorften tem-

men, en onderdrukken wilde. Onder dit woorwendzel blaakte en brand-

de hy , in 't jaar 1 5x3 in 't Trierfche gebied , tot dat de Palts-GraafLode-

wyk , Land-G raafPhilips , en die van Trier , hem in zyn Kafteel , Landftal

,

waar op hy zich geretireert hadde , beleegerden $ in welk beleg hy ook

door een balk gequetft wierd, daar hy binnen weinige daagen afquam te

ftervm ( ƒ> ) De verftandigfte nu hielden deezen oorlog voor een openbaa-

ren en gevaarlyken oproer, (q') en Luther zelfs ried hem daar van af, door

dien zulke oorloogen God geenzins behaagden , niet teegenftaande dezel-

ve wel een goed oogmerk fcheen te hebben , (>) maar alles was aan hem te

vergeefs. Want andere zoo genaamde Euangelifche hebben hem als een on-

vergelykelyken Held gepreezen , die de gerechtigheid ,
godsdienft, en

goede oeffeningen t' eenemaal is toegedaan geweeft , O) het geene zeeker

in

(n)Vid.Hilt. Georgii. Sax.Ducis, Gieffe 1697. edita, &praetereaTuflin.Gob!erusap.Schard.

To. II. Rer. Gcrm. p. 949. Chytrxus L. VIII. toto. (o) ld. L. VI.&XlII. Sleidan. L. IX. Crufius

L. X. c 8.AXU. o. Hubcrt. Tom. Leod. L. V. Vitae Frid. & alii ap. Schard. l.c. p 87^.908.

(p) Sleidau. L. III. p. 78. Chytraeus L.X.p.2f8. Crufius L.X. c. 12. Hub.Thom. Leodiusap,

Freher. Tom. III. Scr. Germ. p. 25-2.
(f)

Chytr. 1. c. (r)Epilï. ad Cronberg. Tom. VI. p. 363.

(j) Auctor Paralipom. Urfpergenlis p. 4S2, Chytr. 1. c.
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in hem eene grooteinbeeldinge van zich zelfs heeft verwekt, zoo dat 'er J a

J

r

M**£.

daar na geene reedenen meer by hem hebben kunnen helpen. Ondertuf-

fchen vindt men , dat over deeze onruft ook groote klachten, alzoo wel als

over den boeren- kryg,' overvloedig zyngelchiedt. En wie weet, ofdee-

zen oorlog niet tot een voorbeeld en aanprikkeling vandebocren-kryg

heeft gtdient, e« dat het blinde volk de Groote hier in heeft willen na-

volgen ? Nadien te vooren , door 't rooven en moorden der zoo genaamde

JJijjgi -ÜijblSrn , of Edellieden , in Lkucfland alles t' eenemaal over hoop was £fffc7$ .

geraakt.

-. Want kort daar op , in 't volgende jaar , begonden de boeren in JSSS.

Schwaben, in het Graaiïchap Luiten, teegens hunne Heeren, om de

groote lcluttingen, op te ftaan$ by welke zich wel haalt de nabuurige

voegden , die door de Rvks-Raad wel eenigzins gettilt wierden , maar dit

vuur konde doch, alzoo mende latten niet arfchatte, niet wel t' eene-

maal gebluft worden. (/) Hier quam noch al by, dat indit zelve jaar een

Abt r by Ulm , van een boer , op deszelfs dood , na de ichandelyke ge-

woonte van dien tyd , een (luk vee , en van andere zelfs z paarden , weg
eenomen hadde. («) En kort van te vooren hadden zich in 'tlandfchap

Turgouw , in Schwaben, ook veele iooo Landlieden verzaamelt, die een

gevange Predikant, die hun den Abt van Reichenau, in 't gebied van

Kottnits, ontnoomen hadde, wilden los maaken. (x) Welken oproer

danallenwskens, in deeze en de volgendejaaren , in Schwaben , naden
Donauw heen , wyd en breed heeft toegenoomen , byzonder na dat Tho-

mas Muntzer u't Saxen was gevlooden,en na Nurenberg, en van daar einde-

lvk in Schwaben,quam,en met hen van de Euangelifche vryheid veel had-

de cefprooken. (y) Onderwylen had de Billchop van Augsburg, met zyne

misnoegde onderdaanen, in de Lente des jaars 1 515 een verdrag gemaakt,

en belooft de latten te verminderen. Welk verdrag Luther in der haaft

drukken liet , op dat daar door die van Thuringen ook tot ftilte mochten

ÉCbsagi werden. Doch de voorneemens van deeze, en de andere Rebel-

len, misprees hy in den uittertten graad, „zynde geweldig t'onvreede

„ over het misbruik der Euangelifche vryheid, en dat zommige menfehen

,, het arme onweetende volk zoo verre vervoerden , dat ze daar door aan

,, 't Euangelium een quaaden naam maakten- Nochtans bekende hy , dat
• 'er van de boeren noch al goede hoope was , om dat ze zich op de Schrift

beriepen : Maar de blinde en onzinnige Vorflen en Geeflelyke , gelyk hy ze ^
e

r

"
aakn

noemt, woedden niet alleen teegen het Euangelium , maar ook inhaare heer-

febappye. fVy behoeven, fpreekt hy wyders , niemand ter weereld voor dit on-

heil te danken , dan u , Vorjlen en Heeren , en welvoornaamelyk , de Paapen en

JAunnikken, gy, die noch op den huidigen dag verjlokt zynde, niet aflaat van te tie-

ren en te raazen teegen het H. Euangelium Gy die daar en booven in de weereld Tynnnfe

lyke beerfchdppye niets anders doet als uitmergelen enfehatten , om uwen hoogmoed reidiykeen

enpragt inflant te houden , tot dat de arme gemeene man hetzelve niet langer kan ove"ig.
y

noch wil verdrongen Dit moet gy weeten, lieve Heeren, dat Godde zaaken nu
hecden -

zoodaanigfehikt , dat men uwe raazemye noch kan , noch wil , noch behoeft lan-

ger te verdraagen— Doen het de boeren niet,zoo moeten 't andere doen. En, ofgy

ze alle alverfloegt , zoo en blyven ze doch niet verflaagen , God zal 'er wclweeder

andere doen opfiaan. e z. v. Waar meede de Hiftoriefchryvers in dit fluk ten

vollen overeenftemmen. (z)

8. Noch met veel meer andere woorden verklaarde Luther in dien tyd

,

hoe de Overigheid de meette fchuld in deezen onruft: wel hadde : het wel-

C 3 ke

(») Sleidan. L. IV. p. 42. (w) Crufïus L. X. p. f83. (x) Relatio ap Seckendorf. L. II. p- ƒ.

(^To.Ill- Altcnb. p. 131. (%) Ermahnungiumfrideauffdic 12 air. dr baurichaftcin Schwaben.

ib. p. 106. Conf. H. Thomas Lcodius 1. c.
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^"w1^ ke hy ook reeds te vooren, in 't jaar if lx , al nadenkelykhadde voor-
rot MDC. J

'm i-r n • i ? 11
zegt, ineen bner aan ïVencejlaiis Link ; Het quam hem voor , zeydehy, als

ofgeheel Duit/land in bloed zwom. O) Waar in ook byna alle andere Schry-
vers over een koomen , nademaal men ontrent deezen zelven tyd van
zoo uittermaaten veele oproerige beweegingen van alle kanten hoorde,
dewyle , gelyk als hier onder noch zal aangetoont worden , toen de
fchattingen eerft meeftendeels bedagt en ingevoert zyn geworden. Al-

Ertortze zoo hebben die van Erfurt , in 't jaar 1509 vaneden Raad , weegens hun-
cpIoei

' nen ontfang en uitgaave, reekeninggevordert, en ójaaren lang daarom
over hoop geleegen. (£) Tot Spiers gefchiedde in 't jaar 1 5 1 z iets dierge-

Kcoizc lyks.(c) Als ook tot Keulen Anno 15 13. alwaar veele uit den Raad, om
haare booze handelingen , wierden ter dood gebragt. (d~) En verders , in

't zelve jaar , tot Worms , gelyk meede tot Bronswyk. (e) Ja in den Haa-
ge in Holland, hebben de wyven in 't jaar 152.4 een volkoomen oproer

aangevangen, om dat zy door de tollen zoo zeer belaft wierden, (ƒ) En
dit waaren de vruchten,die,zoo wel de Overigheid als Geeftelykheid,van

haare tyrannye , achteloosheid, hoogmoed, en brood-dronkenheid inzaa-

melden Nadien de Paapen byzonder het arme volk zonder eenige tugt of
onderrichtinge lieten heene loopen , met niemand het trouwhertig meen-
den, daar en booven hen hunnen zuuren zweet roofden, en van hunne
aalmoefTen maar zoopen en braften. ,, En gemand zeide zeer wel, byhet

„ verhaal deezer gefchiedenïffen -. Al wat de Heeren door haar fchraapen

,, en uitmergelen veroorzaaken , dat werpen zy daar na op de Ketters en

„ andere. Daarom is de onverdraagelyke verdrukkinge en wreedheid.of

een boos en godloos leeven,de fchuld en eerfte oorfprong van alles.(g)Dat

Gecfte- nu de Kerkelyke hier ontrent wel de grootfte fchuld gehad hebben, is niet

de^zlL alleen , na Luthers getuigenis, daar uit afte neemen, dat zy deOverig-
desop-

jie jj beeter hadden behooren teonderwyzert, en hen, weegens hunne
tyrannye, tevermaanenj maar ook, om dat ze zelfs, by naflimmerals

de Overigheid , demenfchen hebben uitgeput. Een voorbeeld hier van is

'er nu reeds al van den verftorvenen boer in Schwaben verhaalt , daar hee-

ne ook de brief vanden Rebel te Eppingen in Kruisgouw, Eifenhut, of

Yzer-Roed genaamt , behoort , welke aldus aan de andere fchreef : Lie-

ve broeders in Chriflns. Gy weet dat wy zeer hard van onze Heeren en Ampt-man-

nen geplaagt werden , als ook door de Munnikken en Paapen. Doch haare bande- •

lingen, die zy gebruikt hebben, zyn ten laatflen aan den dag gekoomen. Hierom ver-

maane ik u ten allerhoogflen datgy doch met alle uwe broeders wilt op/laan, en u al-

hier na Gosheim toe begeeven. e. z. v. Hier toe behooren ook , na byna ontel-

baare andere klachten , deeze navolgende Veerzen vanEobanus HefTus

:

Miüia multa inopnm , gravibus deprejfa tributis

,

lfiorum ficla relligione vides.

Jpfos invenies miferorum fanguine pajlos

Plus quam Sicelidum vivere delicias.

Ut jam pura fides , dotlrinaque fobria Chrijli

,

In nugas iërint , crajfe Epicure , tuas.

De zin hier van is

:

De Paapen hadden door baare valfche Godsdienfi veel 100c arme liedenge-

maakt , en zich van haar zuure zweet dik en vetgevreeten , als rechte Epi-

cureejfe Zwynen. (/>) Zoo dat het altoos waarachtig blvft : Dat de booze

Paapen aan al het onheil , dat in de weereldgebeurt
, fchuldigzyn. (/')

; 9. 't Is

(4) L. II. Epift- p. 10. (h) Nic. Bafelius addit. ad Nauclcri Chron. p. 301. Chytr. L. VI. p. 167.

Huldericus Mucius L. XXX. [e] Bafelius l.c (d) Idem & Chytraus Myrius 1. c. (e) Chytraeus.

Bafel. (f)
Paralipom. Urlper. p. 437. (g) Sebaft. Frank Kaetzo- Chronic. p. 20S. (Z>) Crufius Lib.

XI. p- fS8. (0 Lib- III. Heroid. EpHt.p. 140. Add. Spanbereers MansfeldiflèChron.p.419. Scul-

tet.annal.p. 140. Ofiand.Cent. XVI. H.E. L. I.c. 37.
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o 'c ls wel niet te loochenen , dat de boeren wel in 't minde geen recht jMr ""
/ • I I

/• J i i
tot M PC

gehad hebben, om zich zelfs, door rooven en moorden , te richten, en Boos
^!

d

het aeleecienje ongelyk hen in hunne wreed- en wraakgierigheid geenzins w".
*

ontfchuldigt , gelyk hen Litther hier van ook zeer nadrukkclyk heeft ge-

fchreeven/Ook liep 'er, gelyk het ontrent natuurlykemenfehengaat

,

een vervaarlyke hovaardyemecde onder; teweeten, dat demeefleook

eens gaarn de üroote Heer wilden fpeelen. Gelyk dan van een boerin by
Straatsburg gezegt werd , dat zy zich toenmaals hadde laaten verluiden :

Hunne

rfy dorpluiden hoofen nu ook in't korte eens op muilen te zullengaan. (£) Zoo u^a.'

dar derhalven de hoogmoed der boeren zich ook aan alle kanten opdeed
,

waar door ze ook van de anderen , alleen door fterke dreigementen

,

gehoorzaamheid vorderden; zoo als men, tot een voorbeeld , uit de

volgende brief' kan zien: De algemeene boerfchap doet ernjligenouuitflelbaar

bier meede beveelcn, dat gy u alle te zaamenvergaaderen, en tot ons hierheen

zenden zult , N. een man voel verzien met geweer , om de Goddelvke gerech-

tigheid te helpen byjlaan. En , zoo dat nietgejehied , zoo zult gy weeten , datgy

uues lyfs en leevens , met alle uwegoederen , niet zeeker zyt. (/) En deeze hun-

ne groote vermeetelheid hebben zy , daar ze meeder waaren , met groo- "
r

u°^
ei(li

re raazernye uitgevoert , als wanneer zy de Kerken geplondert , en zeer

(lecht gehaavent, ja om de Alta'arengefprongen en gedand hebben, (m)

Tot Wvnsberg hebben zy , op een Paasdag, den Graave van Helffendein

,

en veele andere van den Adel , door de pieken laaten loopen , en jammer-

lyk dood geflaagen , niet teegendaande de Gravinne , eene onechte doch-

ter van den Keyfer Maximiliaan, voor haar met haar kleine kind te voet

viel , en met veele traanen om het leeven van haar man bad , doch zy
moed, door Gods gerichte, dit treurfpel aan hem zien. («) Het dimde
van allen was , dat zy den naame Gods hier toe misbruikten , en het Euan-
gelium over al tot een dekmantel gebruikten , dat doch doorgaans recht

het teegendeel van de menfehen eilcht. Daarom noemden zy hunne waa-
penen het geweer der Goddelyke gerechtigheid , en in haar fchryven was dit schynhe (.

hunnen groet. Geduld en ootmoedige voljlaudigheid onzes Zaaligmaakersiven^
lis,c '

"

fchen wy u in alle zwaarigheeden en nooden te vooren. (0) Van welk geduld en
ootmoedigheid Chridi die ellendige menfehen doch niet het minde ken-

den , en noch veel minder met 'er daad zelve beweezen. Waarom ook
Luther , en meer andere vroome mannen , dit grouwelyk misbruik des

Euangeliums klaar openleiden en verwierpen , en het zelve teegen de be-

schuldigingen der Papiden overvloedig beweezen. (ƒ>

)

10. Maar, op dat den opmerkenden Leezer zelfs recht van hun oog-
merk zoude kunnen oordeelen , zoo zal ik nu alhier hunne u Artyke-
len . na deszelfs inhoud , uit Luther eens op 't nieuw gaan herhaalen$ welke
zelfs bekent dat de Edelen en Heeren hier door haar rechte loon gekree-

•gen hebben , door dien zy doch na geene vermaaningen ofwaarfchou-
wingen altoos hadden willen luideren. Ten eerden begeeren de boeren Hunne At-

het Enangelium te hooren , en het recht te hebben , om zelfs een Predicant te moo-
,ykelc"'

gen kiezen, het welke hy goed keurd, mits dat 'er de eigenbaat niet met on-
der loopt , als willende den Predicant uit de tienden onderhouden , die

haar niet eens toe quaamen. 1 1. De tienden moeften aan den Paftoor en de ar-

me lieden uitgedeelt werden , en het overige tot 's Lands noodzaakelykheid'behou-

den, e. z.v. III. Dat'er geen Lyf-eigenfchap zoude zyn, om dat Chriftus ons alle

heeft vry gemaakt. Doch belooven zy hier neevens de Overigheid in alle

betaamelyke en Chrijlelykezaaken te zullen gehoorzaamen. De andere 8 Arty-
kelen

,

(IQ Crufius I. c. p. 28;. (/) Ibid. (m) Ibid. (n) Sleidan. 1. c. & exeo, Ofiandcrl.c. p. 105-.

(o) Cruiius 1. c. (ƒ») Vid. Luth. 1. c. Paralipom. Urlperus p. 484. Frank. I. c. p. 184. Sculcet. I.c.

p. 239. 241. Oiund.prxf.&p. 104. Hottingerus Sec, XVI. H.E, p. 35-. feq.
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?Tmdc kelen, van de vryheid van'twild , voogelen , vijfchen , hout, bojïchen, van

dienjlen , tzinzen , verhoogingen , doods-zaaken, e.z.v. laat Luthèr aan de Rechts-

„ geleerde over , en wenfcht , dat de boeren den Chriftelyken naam had-

„ den achter gelaaten , en liever gehandelt , als die gaarne hun menfche-
„lyk en natuurlyk recht begeerden weeder te hebben. (^) Doch, eer ik

noch van de volgende onruft fpreeke , moet ik noch indachtig zyn ,

't geene van een dieftot Wittenberg werd verhaalt , die ontrent deezen

tyd aldaar zoude gehangen werden * en in 't uitvoeren tot geen gebed al-

toos te brengen was. Als hem nu M. Agricola by de galg vraagde , waar hy*

dan zoo doende dagt heen te vaaren ? zoo zoude hy daar op geantwoord
hebben: Ik wil in de boeren vaaren , en zulk een geweld en beroerte aan-

rechten , dat de geheele weereld daar van zal weeten te fpreeken. Welke
beroerte ook kort daar op volgde 5 en is dezelve aldus gebeurt, (r)

1 1. In Lente-maand deezes jaars 1515" had den opftand in Schwaben
en Frankenland nu reeds al een begin genoomen , en, als de boeren Luthers

verrnaaning niet opvolgden, zoo fchreefhyteegens haar als teegen op-

roerige, meineedige , roovers, dieven, en moordenaars zeer fel, ver-

maande ook alle Over-Heeren hen met vuur en zwaard te vervolgen 5 het
• welke , om dat het uit Luthers natuurlyke gefteltheid zynen oorfprong

fcheen te neemen, veele te rugge ftiet, die van gevoelen waaren, dar

deeze maniere van handelen eeven zoo weinig volgens 't Euangelium was,

als die van de boeren zyn kon. OndertufTchen verzuimden de Hoofden
swawrx des zoo- genoemden Swabifchen Verbonds niet , met dat oordeel van Luther

uit te voeren. Zy verjoegen dan de boeren byUlm, verbrandden Wyns-
berg, en ze hieuwen eenige 1000 man, zonder eenigebarmhertigheid,

Franken- terneeder. Daarop trokken ze voort in Frankenland , alwaar de boeren
ïandzeop-

oyer je %QO Kaftee ien en Klöofters hadden verwoefl , Wirtzburginge-

noomen, en den BilTchop in zyn Slot , op geene zyde des Mains, be-

leegert , welke daar najammerlyk alle wierden ter dood gebragt. (V) On-
Mumzers derwylen had ook Thomas Muntzer 'm Thuringen begonnen het volk tee-
handdm-

gens jumne q verheeden , om dezelve boovengemelde oorzaakenen la-

tten ,% op te hitzen , waar toe hy , beneevens zyn eige onrüftig gemoed

,

(alzoo de menfch buiten dat , na zyne verdorvene natuure , tot alle twift

en heerlchappye wel geneegen is, ) door de beroerte in Frankenland zou-

de gebragt zyn , zich inbeeldende , dat het nu door geweld zoude moe-
ten beeter werden, al hadden andere, met alle hun leerenen fchryven,

zulks voor heene onmoogelyk niet kunnen uitwerken. Daarenbooven
heeft hem zoo wel , als daar na de Munfterfche , de gedachte verdorvent-

heid der natuure , en de liftigheid des Sathans ,vervoert , na dat hy zich

eenmaal, van Gods zachte leidinge, en het waare Euangelium, hadaf-

gekeert. Gelyk hy dan in der daad van een wonderlyk humeur moet ge-

weeft zyn , zoo als ook zyn afbeeldinge wel uitwyft, die in een Hol-
lands boekje , Van de voomaamfle Hoofd-Ketters voor aan ftaat , en , indien

ze oprecht gemaakt is, eene zeer groote grimmigheid aanwyft. En, of
hy wel, zonder twyffel , in 't begin zomwylen eenige beweegingen van
God mag gehad hebben, zoo heeft nochtans de natuur in hem de over-

Z
f"nbo"ft

r hand behouden. Want , als hy noch tot Zwikkouw , van 't jaar 1 5x0 af

tot 15x1 toe , eerfte Euangelifche Predikant was , heeft hy eens des
nachts uit zyn huis geroepen , brand, brand! en daar dooreen oploop

1
verwekt, alhoewel'er niets te doen was. Hy heeft ook het volk, tee-

gen een ander Paftoor, op den Preekftoel zoo zeer gaande gemaakt en be-

weegt
,

(q) Tom. Hf. Altcnb. 1. c. Conf. Ofiander l.c.p. 101. Chjweusp. iSf. (r) Andreas Groshcn-1

ningHift. Eccl.MStap. 308. (t) Vid. Authorcsinfradicendi.





iT



77. J/obfJJL H I S T Ö R I E. 21

weegt , dat hét den zelven met drek en fteencn ter poorten heeft uitge- J-» r MD -

iaa<*t. (O Waar uit zyn voorverhaalde önftuimigcgemoedsgefteldheid

heel wel te zien is. Zoo dat mükhien ook van hem wel kan gezegt wer-

den , het geené Mclanchton op een zeekere plaats van zulke heethoofdige

en vuurige menlchen getuigt: DM'er veele groote manucn in de Kerk door

toornigheid en vier ten val iv.urcngckoomcn : en God hadde , door zyne by-

zondere genaade, Lntbcr , die ook van natuure zeer uitvaarend en haa-

flig was, voor diergelykebuitenfpoorigheeden wonderlyk bewaart. («)

Waar door men dan ook geenzins eenige onchrütelyke daad eenigermaa-

ten in die geene wilontlchuldigen, welke God uit andere oorzaaktn m
diergelvke verzoekingen vallen , ofwel t' eenemaal omkoomen laat.

1 1. Muntr.tr mach het ook in dit fluk zoo verre wel met ernft gemeent

hebben , na 't geene men van hem fchryft , naamelyk , dat hy gepreedikt

zoude hebben; ,, dat Lnther wel iets hadde gedaan in het Pausdom te Zyil ?z .

,, ontdekken , maar hy had den grond deszelfs noch niet geheel en al weg v
°^

lc "

,, genoomen , en in teegendeel noch heel veel daar van behouden. ,, Dat thcr. '.

„dePuus het Geweeten der menlchen al te naauw hadde bepaald j maar

,, dat Luther in alles den weg al te breed voor de vryheid des vleefches had-

„de gemaakt, endathy.de menlchen ook niet verder tot den Geeft en

„tot God leidde, (x) Daar en teegen leerde hy , dat men zyn vleefch

,, moeft kruicigen en verneederen , zich zomtyds van alles aftrekken , en

„op God denken , die dan noch al eeven zoo wel met de menfehen
„door openbaaringen handelde, als voor deezen. Hier voegt men dan

noch eenige andere dingen by , die met deeze niet wel over een koomen :

waar van op een andere plaats , in de Hiftorie der Wederdoopers , zal ge-

fprooken werden. Als hy nu verders de overgroote ongerechtigheid

,

wreedheid, en andere zonden in de meefte Voorftanders van Geeft- en opfoèw.

Waereldlvke zaaken zag , zoobragt hem deeze fchoon-fchynende oor-

zaak, door de lift des Duivels, zoo verre, dat hy 'er eerftin 't verbor-

gen veele tot zich trok , welkers naamen hy ook in een zeker boek zou-

de op^efchreeven hebben. Hier op zoude hy tot Alftad opentlyk teegen

de Overigheid hebben gepredikt , en digt daar by, rot Mollerbach de
beelden uyt de Kerk genoomen, en de Kerk zelfs verbrandt hebben. Doch
doordien hy om die zaaks halven van de Keurvorft Fredrik , op Luthers

aanmaanen , ( y ) wierd verdreeven , en dat hy met ettelyke burgers tot

Mulhuizen wel bekent was , zoo begaf hy zich eerft na Nurenberg , en van
daar wederom daar na toe , en hy verkreeg wel haaft meer aanhang , zoo
dat eindelyk de Munnikken daar uitgejaagt , den Raad verandert , en byna
hetgantfche volk op zyn zydegebragt wierd. Hierby vergaaderde zich

dan ook het land- volk , alwaar zich inmiddels een geweezeMunnik, Pfeif-

fer genaamd, opdeè, die met de andere een uitval in 't Fifvelfche gebied
waagde , zommige plaatzen pionderde , en veele gevangens te rugo-e

bragt. Dit verwekte in de overige eenen moedt, zoo dat zy in 't Mansveld-
ze gebied invielen , en dat Munteer zelfs met die van Frankenhuizen t' zaa-
men fpande. Maar Graaf Albert van Mansveld viel op een party in,en hieuw
'erover de z:o. van ter needer , waarom de overige na Frankenhuizen te

rugge toogen. Onderwylen vervaardigen zich de Keurvorft Jan , en Har-
tog Joris van Saxen , Philips Landgraaf van Heffen , en Henrik Hartog van
Bronswyk.die de Boeren(welke zig by Frankenhuizen in eene befchanffin-

ge geretireert hadden ) tot de overgaave vermaanden. Maar Muntzcr hield

hen door allerhande verzeekeringendaarvanaf, waar toe hem ook veele
11. Deel. D Ücht-

0) Tob. Schmid. Zwickauifchc Chronik P.II. p.iSi. (uj In Vita Lutheri Witteb.t <-f 7. cdtt. p.

B.s- (x) Joh.Wigand.de Anabaptifmo p. 300. Sleidan. initio. L. V. (*) Tom. II. Alt. p.

Voort-

aan".
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door dien alles in eene groote

Muntzer
gevangen

22 K E R K E L
jaar mt>. Uchthertige boeven behulpzaam vvaaren

wanorde en volle verwarringe toeging, waardoorook, buiten alle twyf-
fel , veele arme , eenvoudige flechthoofden overftemt wierden. Daarby
quam noch , dat 'er , terwyle Muntzer zyne reeden voerde , een reegen-
boog verfcheen , welk teeken zy juift ook in hunne vaandels hadden , daar
door mhTchien meenig onnozel man noch al meer is verfterkt geworden.
Waarom zy ook alle luids-keels begonden te zingen : Kom Heilige Geeft

,

Heere God, O), niet weetende , dat de//. Geeft van de reukelooze afwykt

,

en niet by de bloedgierige blyft , dewelke geftraft worden met hunne eige-

ne zonden , die over hen werden toegelaaten.

13. Nu waaren de voorfchreevene Vorften , niet alleen door haar
zeldzaame brieven \an Muntzer, aan de Graaf enbergluidenin Mansveld,
zeer verbittert , maar ook door zyn eige wreedheid , als hebbende een
jong Edelman , die zy aan hem hadden afgezonden , Maternus van Gehoffen

Eiendige genaamd » omgebracht. Derhalven taften zyeindelyk, den 15 vanMaey-
nitflag. maand, het Leeger der Boeren aan , en het viel hen heel niet zwaar, om dee-

zen ellendigen onordentlyken en verwarden hoop te verftrooijen.Wat zich
niet na Frankhuizen.ofover den bergfalveerde en bergde,wierd op de plaats

aanftonds gezabelr -.welkers getaleenige op ?coo doch de meefte op 4000
rekenen. Daar op wierd de Stad Mulhuizen, en andere plaatzen ingenoo-
men , en door 't ganfche land alles onder contriburie gezet en tot gehoor-
zaamheid gebracht, (a') Pfeiffer met eenige andere aanvoerders , wierd
door een by Eyfenach gevangen, en naMulhuizen in 't leeger gebracht.

Doch Muntzer wierd in een huis tot Frankenhuizen , waar in hy zich

verftceken had , door een brief aan hem gefchreeven , die in zyn zak
ftak, verraden , en ook daar na toe gevoert , gelyk als deeze en verdere om-
ftandigheden genoegzaam bekend zyn s daar dan met hem, en met alle

hunne aanhangers , op eene zeer wreede wyze is gehandek , gelyk als dan
onder anderen van den Hartog Joris gezegt word , (b~) en doorgaans in dee-

zen geheelenBoere-krijggefchiedis. Want, om niet te zeggen , dat daar

in over de 50000, ofwel, na de reekeninge van andere, 10000c. boeren
zyn verflaagen geworden : (c) zoo is 'er ook noch al aan veelen , dien men
't leeven en genaade hadde toegezegt , deeze belofte niet gehouden , maar
daar zyn veele 100 , ja tot duizenden jammerlyk om den hals gebragt. (d)

By Frankenhuizen heeft men terzelver tyd over de 100 van haar , tot

Saltz40, totSangerhuyzen iz, totLeipfig8, het hoofd voor de voeten

gelegt $ in 'r Schonenburgfe gebiedt heeft men 'er 12, zoo onthooft als

gehangen , en zoo ging het byna in alle fteeden , vlekken , en dorpen door
geheel Thuringen , Saxen , MeifTen en z. v. daar 'er veele gemartelt , aan

't leeven geftraft , en gevangen gezet wierden , of door geld of anders daar-

om lyden moeften. (?) In Schwaben is inzonderheid den Aanvoerder dee-

zes oproersop eenegantfeh onmenfehelyke wyze ter dood gebragt, het

welke de Generaal uit een grouwelyke wraakgierigheid doen liet, en daar-

om zelfs hout daar toe aandroeg. ,, Hy liet hem met een lange keeten aan

„een paal vaft fmeeden, daar by een groot vuur maakende daar hy kon

„ rondsom loopen. Hier moeft zich de arme menfeh zelfs allengskens

„ braaden , zoo dat hy, door onverdraagelyke pyn , fchreeuwde , nu

„ eens : Ach Godneem my weg ! dan weer : duyvelhaal my ! en zoo brand-

den

fóVVid. Sleidan. 1. c. Chytrsus l.c. Spangenberg. ManflFeldifch Chron. p.^.feqq Petr. Gnodal.

ap.SchardiumTom II. Petr. Crinit. &Hub. Thom. Leod.ap.Frehcr.Toin.IH- G.FabndusL.N.
orig. Saïon. p. ƒ63. Wigand. I. c. &c. Author anon. van de voomaamfte Hooft- Ketteren. Leyden

160S.ini zo. («) Au£r citati. (b) ScckendorfF. L. II. p. 13. (c) Ofia^der ptaf. ad H. E. Cent.

XVI. (d) Sleid. l.c. («) Ghrytrasus. l.c.p. 286. Seckend. l.c p.iz. Sleid. 1. c.ScbmidZwick.

Chron. 294.

Wreede
ftraffen.
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, den hemde bcencn af; waar na hy, met de afgebrande ftompen , eeven- Uuttp.

", wel rondom fprong , en ten langen laarften , geheel en al gebraaden , en
"

"
vermoedelyk in vertwy fTelinge , den geeft gaf. (ƒ ) Alzoo beflooten ook.

de Soldaten tot Fulda 300. Boeren in een hol, en lieten hen daar in van

honger fterven. (g) Andere wierden de oogen uitgeftooken , ofop ande-

re wyzen jammcrlyk gehandclt , om de wraak en bioed-dorft daar door ter

deege te verzaadigen.

14. Maar of nu de overgebleevene daar door trouwen van herten ge-

hoorzaam zyn geworden , zulks is licht te raaden : Nadien de gefchiede-

nifl'cn melden , dat zy maar dies te meer wierden verbittert en alle gele-

gentheden gezocht hebben om zich te w reeken. Alzoo, dat ook de Ove-

righeid zelts by deezen toeftand , zich heel zeer heeft te buiten gegaan en

bezondigt , zoo wel te vooren door de onmaatige beladingen , als daar na

in 't grouwzaam verdelgen des ellendigen volks. Met Thomas Mimtzer zou- Mumz«s

de men ook , in de pynbank offmertelykeondervraaginge, zeer fel ge-
dood '

handelt hebben , door dien men hem in de handen des Graafs van Mans-

veld , zyn bitterde vyand heeft overgelevcrt , die hem dan fchrikkelyk

heeft laaten pynigen. (_/;) Het is zeernadenkelyk, dat, als men hem nu

onthoofden zoude , hy noch opentlykde Vorften en Heeren inde kring

heeft vermaant, ,, dat zy hiernamaals doch wat barmhertiger met hunne

„ onderdanen zouden omgaan , zoo en behoefden tx niet in zulk een groot

„gevaar te koomen $ en datze doch daar-en-booven de Boeken der Koo-

„ ningen wat naarflig zouden leezen. e. z. v. Ook is het aanmeTkelyk , dat

hy ter zelver tyd met traanen beleeden heeft , dat hy onderfcheidene maa-

ien het volk , als het na 't geweer hadde gegreepen , van hun voorneemen

hadde afgehouden , doch dat hy het daar toe niet hadde kunnen bren-

gen, en dat hy alzoo teegens wil endankmeêgefleept,, en de wille des ge-

peupels onderdaanig was geworden. (/') Voor de relt zoude hy zoo uitter-

maaten ontroert en befturven by het Gerigte ge weeft zyn, dat hy ook zelfs

de Geloofs-Artykelen zonder haaperen niet en kon opzeggen , en , wegens
zyne nuttigheid, noch al veel dronk. (£) Zyn hoofd wierdopentlykop

een paal geuooken , als ook dat van Pfeiffer. En op deeze Wyze heeft God,
door een regtvaardig oordeel, de uirbreekende heevigheid en hoogmoed
van hem en andere t'eenemaal gedempt ent'onder-gebragt, en meteene
aan alle de overige getoont , hoe dat zulk een grimmigen en toornigen aart

nooit iets goeds bevorderen kan, of het fchoon van demenfehen word
verworpen, gelyk als deezen toeleg wierd gedaan, of goed-gekeurr en

gepreezen, gelyk als veele andere handelingen dier tyden. Maar wel het

allermeefte is hier uyt af te neemen , hoe dat hetEuangelium door geert

heerfch-zucht van waereldlyke macht, of eenige andere diergelyke midde-
len werd beveftigt of voortgeplant, als het welke niet dan genaade, gee-

ftelyke kracht , en liefde met zich brengt.

15. Deeze treurige handelinge nu, moet, neevens de daar opvolgende
Munfterfche, zeer voorzichtig overwoogen worden, nadien de menfeh van
natuure in zyne oordeelen doch zoo Zeer genegen is,om het goede met het

quaade te vermengen , en te vewerpen, zoo- wanneer hy het in zich zelve

niet wel nabehooren komt te onderfcheyden. En wel voornaamelyk ftaat

alhier aan te merken, hoede boosheid des Satans zoo gaerne het goede,
door de verdorvenheid der menfehen , krachteloos, verdachtig, en ver-

werpelyk zoekt te maaken: het welke daarom ook zeer naauw in acht

dient genoomen te werden, op dat men, door een geeftelyke onderfchei-

D z dinge,

( f) Crufius Annal. Saev. L. X. p. j-88. (g) Mcshov. ap. Ottium Annal. p. zo. (h) T. LIL
Altenb.p. 137. Spangenbcrgl.c. (i) MclanchtonL. lV.Ep. 20. ($) Tom. V. Altenb.p.481.



Jaar MD.
tot MDC

Munfter-
lchen op-
roer.

Jan van
Leiden,

Jammerly
ken toe-

ftand der

Weder-
doopers
binnen
Munftci.

KERKELYKE xr/.Vnk.

dinge , tallen tyde Godezyne werkingen mooge laaten behouden , zon-
derdie, door onze lichtvaardige oordeelen, eenigzins te lafteren

5 jaa

zelfs ook niet die geene , waar door hy by de fwakke of boosaardige
zomtyds wel komt aankloppen , of op eenige andere wyze zich te bewee-
gen 5 en dat men daar en teegen weeder van de bedryven van zoodanige
menfchen in 't byzonder zoo leere ipreeken , als men waarlyk bevint , dat

ze uit hun boos herte naaren oorfprong neernen. En alzoo zien wy ook de
volgende betreurenswaardige gefchiedeniflen , zoo als ze in 't gemeen
verhaalt werden , by gebrek van eenige beetere en onpartydige getuignif-

fen , met erbarmen en medelyden aan , gelyk als ook tot onzer opwek-
kinge tot waaken en bidden , en niet, gelyk als eenige ongoddelyke Schry-
vers doen , om daar mèe te fpotten en de gek te fcheeren. De zoo genaam-
de Wederdoopers dan waaren ook onder anderen in Weflphaalen en te

Munfter gekoomen , hadden aldaargrootenaanhanggevonden, en lieten

in 't Jaar ij];, een boek uitgaan , onderden tytel van Reftitutie, ofWe^
der- terecht-brenginge. Korts re voorenhadde een zeker Predikant, ge-
naamt Barent Rotman , in de Maurits Kerke, voor de Stad, metgrooten
toeloop , Luthers Leere gepredikt $ hy was ook eindelyk, alhoewel na
groot teegenhouden der Papiften , binnen de Stadgenoomen , zoo dat

men daaruit wel konde zien, dat deezePartye aldaar heel hart afnam. In-

middels quam'er een Snyder uit Holland , Jan Beitkeke genaamd , van
Leiden geboortig. Deeze maakte voort kennis met de Lutherfche Predi-

kanten , difputeerde met haar van den Kinder-doop , zoo dat Rotman zyne
toehoorders op den Predikftoel voor dit gevoelen eerft wel waarlchouwde,
doch daar na zelfs een Wederdooper wierd. De ftryd quam eindelyk ook
zoo verre , dat 'er opentlyk eene Redentwiftinge tuilchen beide de gezint-

heeden gehouden wierd,in welke de Partye der Wederdoopers zoo zeer de
overhand kreeg , dat de andere , óf hen byvielen , of uit vreeze flilzweegen

en alles loopen lieten. Toen naamen de Wederdoopers de voornaamfle
dingen der ftad in hun geweld , riepen de andere uit de nabuurigeplaatzen

te hulp, daar-en-teegen vertrokken 'er veele Burgers uit de ftad. Aldus be-
machtigden zy in 't Jaar 1534 ontrent deVaften, de ganfcheftad, ver-

koozen een nieuwen Raad", pionderden de Kerken, maakten alles prys,

en gaaven veele voorzeggingen en andere zaaken voor. Wanneer voornaa-
melyk de voorgemelte Jan van Leiden, van tyd tot tyd op alle manieren na
de heerfchappye,en alle andere vryheit des vleefches zoude getragt hebben,

en onder andere , veele gruwel-daaden , door onkuisheid , moorderye en
wreedheid hebben bedreeven. Ja hyliet zich eindelyk t'eenemaal tot een

Kooning maaken , fchikte verlcheidené gezanten uit , die op andere j^laat-

zen prediken zouden , en hy liet zich door geen middel van zyne eens op-
gevatte inbeeldingeaffchrikken. (/)

16. Men vind indegemeenebefchryvingenhier van , die evenwel niet

alle te gelooven zyn , zeer veele teekenen eener fchrikkelyke verwen
ringe , ontrent deeze ellendige menfchen. Ook zyn ze zelfs onder mal-

kanderen ten uitterften oneenig geweeft , willende een yder met alle kracht

de voornaamfle zyn , en zouden wel inzonderheid Barent Kinpperdollink en

jan van Leiden,'te zamen daar om geftreeden , en deeze als ook den ander

,

aan hun eigen volk veel geweld en moorddadigheden gepleegt hebben.

Waaromze God dan ook eindelyk in de handen hunner Vyanden overgaf,

en de andere Weder-doopers , (welke, volgens haaregrondftellihgen,

voor allen Oorlog een affchrik hadden ,) hen ook nooit voor de haare er-

kent

(l) Vid- omnino Sleidan. L. X. Chytr. L.XIV. Lamb- Hortenfius & Ant. Corvin. ap.Schard.

Tom. Il.Conr. Heresbach Hilt. Anab. Ifaac. Pontan. L.XI. Hift.Geldr. &plures.
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kent hebben ,

gelykals in haareHiftorie noch zal getoont werden. On- jmtmi*

derruiTchen bad nu dcBiifchopvanMunfter , mee hulp der andere Ryks-
I0tMDC '

ftenden , de ll.idheleegert , welk beleg ook tot in 't ander jaar toe duur-

de , niet tee^nlla unie dat 'er een fchrikkelyken hongersnood in de ftad

was. Eindelyk in 't Jaar 1535. ontdekten eenigeoverloopers de plaatfen

daar men kon in de ftad koomen , zoo dat de Soldaten des nachts de

wacht, en alles in de ft ld ter neer hieuwen, den Koning, als ook Knip-

perdoü'mk en Krechtingcn , leevendig vingen , en Rottcman in het gevegt

dood doeken. In de gevangenis lprak de Predikant van den Landgraaf fi-

lm met Jan van Leiden , die dan ook noch voor zyn dood zyne zonden

zoude bekent, en om vergiffenis gebeeden hebben , en van alle de voor-

geleide punten een bekentenilfe onderfchreeven hebben , (m) daar het in
EncindPii

teegendeel de. andere geenzins doen wilden. Waar na hy op een ver-

heeve plaats aan een paal gebonden , door twee beuls met gloeyende tan-

gen , meer dan een geheel uur lang geicheurt , van zyn vlees berooft

,

en ten langen laatften doorgeftooken wierd , onder welke pynigingen

hygeltaadigdebarmhertigheid Gods heeft aangeroepen. Insgelyks heeft

men met de andere twee ook gehandelt , hen in yzere kooijen geflooten

,

en aan den hoogften tooren der ftad opgehangen. («) En aldus heeft dit

treurfpelook eenjammerlyk einde genoomen , en de daar in voorgevalle-

ne gruuwelen en afwykingen , als ook eenige van haar beleedene aan zich

zelfs goede leeringen , hebben het vernuften den vleefchelyken zin tot

op dcezen dag , tot een geftadigen dekmantel dienen moeten, daaron-

der zich zoo veele lafteringen teegen veele goddelyke waarheeden en

werkingen plagten te verbergen. Doch echter maar alleen vanen by die

geene , welke niet alles beproeven , en het goede behouden , maar die

zelfs goed en quaéd , of ook wel 't goede , maar onder een fchyn des

quaads , hebben geleert te verwierpen , en wel tot hun eige verdoemenis..

Doch hier van zal hier onder nd'ch breeder gehandelt werden.

(m) Ej rclntioni: Ant. Corvini & Joh.Kymcei Scckcndortf. Supplem.Comm.num. 40. («) Vid.

Aud.dkii& Anonymus van de voornaamtk Hooft-Ketteren. Leyd. 1608. p.Sy.feqq.

HET III. HOOFDSTUK.
Van den Smallyildifcben Oorlog h

.1. "^ ~T" Och al voor deezen onruft is de beroerte onder de Proteüan- Pakkifche

I^W I ten , den Pakkifchen oproer genaamd , ontftaan , welke,

^1 doordien ze eenigermaten een grond tot den Smalkaldifchen
Oorlog heeft gelegt , hier heene gevoegelyk kan getrokken

worden. Namelyk ; wanneer de gemoederen in het geheele Duitfche
Ryk, door de Religions-tvviften nu reeds al t'eenmaal verdeelt en oproerig

geworden waaren,zoo dat de onderfcheidene gezintheden van malkande-
ren niet veel goeds meer verwagteden , zoo gebeurde het in 't Jaar 1 5 xj.

dat Otto van Pak , Raad en Kantzelier van den Hartog Goris van Saxen , aan
ƒ////>>-Landgraafvan HelTeh onder fchyn van eene groote vertrouwlykheid,
in 't verborgen te verftaan gaf, hoe dat de meefte Roomsgezinde Vorften ,

een geheim verbond teegen de Proteftantén gemaakt hadden. Waaronder
de Koning van Boheemen , de Keur-Vorften van Mentz en Branden-
bu.g, beneevens den Hartog Joris,\\e\ de voornaamfte waaren. Hy beloof-

de hem ook het origineele tra&aat zelve met haar eigenhandige ond.er-

D 3
• cee-
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jaar md. teekeningen daar by te zullen befchikken , als hy maar 4000 gulden daar

' toe hadde , welke hem de Landgraaf ook terfïond gaf, en daar door
het begeerde verkreeg. Toen draalde de Landgraaf niet lang , reisde

zelfs na de Keur-Vorfl: , vertoonde hem de zaak , en bracht het ook zoo
wyd , dat 'er in 't korte een oorlog van defenfie , [of verdeediginge,]

daar op beflooten wierd. Nochtans overdacht de Keur-Vorft de zaak ry-

pelyk , na den raad van Luther en andere , doch FÜips hield zyn Schoon-
vader , den Hartog Joris , het vermeinde Verbond voor , die het zelve

volftandig loochende. Hieruit nu ontftonden
, gelyk licht te denken is,

in veele voorname plaatzen, fwaare beroerten 3 de Landgraaf liet zonder
eenig antwoord van den Hartog af te wachten , een verklaar- fchrift

( manifeft ) uitgaan , waar 'm hy de vermeinde verbintenis verhaalde

,

daar by betuigende , dat hy niet van meeninge en was om den flag te ver-

wachten,, maar voor te koomen. Waar teegen zich dan ook de befchul-

digde Vorften in 't openbaar weeder verantwoordden $ onderwylen wier-

ven deeze Vorften veel volks , perften ook in der daad de nabuurige Stif-

ten van MentZ , Wirtzburg en Bamberg een deel gelds af. De ftooker

deezer onruft , Pak, verdeedigde ook zyn zaak, toen men hem onder-

vroeg , zeer flecht , en zouden de Saxen wel een kort proces met hem
gemaakt hebben , indien de Landgraaf van Heffen hem niet hadde be-

fchermt , welke hem daar na echter den lande lietuitwyzen. Zoo dat

deezen valfchen allarm ten laatften noch in der minne bygelegt, en de
zich wyd-uitftrekkende oneenigheeden voor een tyd lang afgedaan zyn
geworden. O)

terfteaan- 2. Dat 'er nu in die gemoederen, door deeze en meer andere voor-

oötfprongf vallen , niet wel een heimelyk wantrouwen op malkanderen zoude over-

kap™™ gebleeven zyn , zulks is niet wel te vermoeden. Nademaal ook Lu-
ooriogs. {her zelfs onbevreeft daar op vaft ilond , dat niet alles van deeze verbinte-

nis t' eenema.il was geloogen 5 achtende byzonder de verontfchuldi-

gingeri van den Hartog Joris voor zeer koel
5 (£) en doordien de brieven ,

waar in hy dit aan een vriend hadde gefchreeven, in des Hartogs handen
quaamen , zoo raakte hy met hem daar door in eenen heevigen twift.

(c) Wy zullen ook in het vervolg van de Hiftorie der Reformatie wel zien,

hoe deeze en andere misverftanden van tyd tot tyd de rechte grond tot

den Smalkaldifchen Oorlog hebben gelegt. Waar van de beroemde Hortle-

der in 't gemelde Boek,zeer overvloedig,en zulks wel in deHoogduitfchë

taaie handelt. Waarom wy ons ook hier wel alleen met de noodigfte aan-

merkingen vergenoegen konnen , na dat wy voor af zullen befchouwt

hebben , hoeverre, en waar van daan diePartye , welke zichdeEuan-

gelifche noemt , tot deeze en andere Oorlogen , een goed recht vermeent

gehad te hebben , nademaal het begin des voorigen Hoofdftüks by na het

rechte tegendeel heeft getoont. Men vind ook zeekerebewyzen , dat, in

't begin, en ten tyde der gedachte Pakkifche beroerte,Luther,Melanchton,en

leivcn."" meer andereGodgeleerde,den oorlog teegen de Roomsgezinde hebben af-

geraaden , en daarenteegen de vreede en zachtmoedigheid heel fterk aan-

gepreezen. Echter maar alleen zoo verre , dat zy meenden, dat de Prote-

ftantfe Vorften den aanval eerft zouden moeten afwachten , alhoewel

ook dit den Landgraave f/7i/>x niet behaagde, (d/) Zoo hebben dan ook

deeze zelve mannen , beneevens Dr. Bugenhagen , alreeds in 't Jaar 152-3.

de vraage : Of een Heer zyne on'derdaanen , zoo wanneer zy vanden Keyzer , of

andere Vorften, van weegen den Godsdienft geweld zouden moeten Ijden, met de

waa-

(«) Vid. omnino Frid. HortledernsTo.l. vonUrfachcn dcsTcutfchenKricgsL. Il.Sleidan. L.

Vl.Chytraeus L.X1I. SetkendorfF. L.II, p.96. &fcqq. (b) L. Il.Epill.p. 379- 38i - (*) Seckcn-,

dorff.I.cp.99- (^ Ibid.p 9r-98.
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waapenen wel verdeedigen mogt ? met neen beantwoord. En is van andere daar F»' »

deeze reeden bygevoegd , om dat de Vorften toenmaals van de waarheid
'"

des Euangeliums , en by gevolge ook van de rechtvaardigheid der zaak.

zelfs, die zy verdeedigen wilden, noch niet ten vollen overtuigt «vaa-

ren. (?) Alhoewel men veel meer, uit de overeenftemmingeder Hifto-

rien zoude kunnen befluiten , dat deeze Godgeleerde toen ter tyd van ge-

voelen zvn goweeft, dat aan deChriftenen geen oorlogen altoos kon-

de toegel.uten werden , zoo als wy ter gedachter plaat/e nu reeds al ge-

zien hebben Gelykalszy ook daarna noch in 't Jaar 1529. eendefenfie-

verbond der Proteftariten voor ondienflig hielden, (ƒ) Ja, wanneer in

die tyd de Landgraaf van Heden in de Marburgfe t'famenlpraak , van den

Oorlog fprak , zoo antwoordde Lutber hem wel uitdrukkelyk : Men moet

het God beveelen , by en de zyne wilden onfcbuldig zyn. Die de waapens aanvatte,

zonde zynjlraffe ook 'niet ontloopen. (g)

3. Verder vraagde de Keurvorft Jan in dit zelve jaar aan Lutber , of

men voor den Godsdien/l wel een verbintenis mocht maaken , daar op hy weder-

om metwiff» antwoordde, en in zyn , en zyne Mede-collegaas naam daar

noch by voegde. JVy mochten liever tienmaal dood zyn , ah zulk een geweèien Luthers

hebben , dat ons Euangeliitm van eenig bloed-vergieten offibade een oorzaak zou- icgcn.

Je geweefl zyn. Want wy zyn die zelve, welke lyden moeten alsflacbtfchapen, Pf.

4 \. en de tcraake aan God beveelen. Rom. n. e. z. v. (/?) Waar uit men wel
klaar kan zien , dat Lutber toenmaals zyne üellinge , aangaande de on-
toelaately kheid des^Oorlogs , op het weezen des C'hriflendoms en Euan-
geliums zelve gegrond veft heeft, en geenzins, als eenige verdeedigen wil-

len,op die ftaatkundige meeninge,als ofde Ryks-Vorften teeeen den Key-
Zer , als zynde des zelfs eigene onderdaanen, geen Verbond mochten op-
rechten : het welke hy maar zomwylen , als een byvoegzel tot de andere
zwaarwichtige gronden, heeft geftelt. Jadaarna, in 'tjaar 1531. by de
Nurenburgle Vreede, heeft hy wel uitdrukkelyk alle die geene teegen-

gefprooken , en hunne boozegenegentheden verworpen, die onder het

voorwendzel des Euangeliums eenigen luft tot de waapenen hadden, en
daar by op zyn geweeten betuigt, dathy dien weg niet konde goed hou-
den: waar in hem reeds al in dien tyd, ( 'twelkaanmerkelykis) de Hef-
fifche en andere Predikanten teegenfpraaken, die de Vreede met den Key-
zer niet wilden aanneemen. (i) Waarom ook daarna, in 'tjaar 1

5*

3 4

.

de Keurvorft zelfs zich van de Landgraafafzonderde , als deeze den Har-
tog van Wittenberg , L'lrik met geweld weederom wilde in zyn land hel-

pen. En Lutber was ook van gevoelen , dat daardoor de Leere des Euan-
geliums wierdomgekeert, eneenfchandvlekaangewreeven. (k) Uit wel-
ke alle, en veel meer andere belydeniffen van Lutber men wel zien kan, dat
hy in waarheid , zod wel van de oorlogen in 't gemeen , als van de verbin-
tenitTen in 't byzonder , niets en heeft gehouden zoo lang , naanielyk , als

hv by zich zelfs, en wel voornaamelyk , de groote fchaade , die uit men-
fchen trooft en trotzigheid voortkomt , rypelyk overwoogen , en de klaa-
re wille van Chriftus nagevolgt heeft. Ja dathy de ongelukkige vruchten
van zoodanige handelingen , gelykzy daar na in der daad ook daar op ge-
Volgt zyn

, alle voorzegt heeft. (/) Men befchouweook hier opdebe-
-denkingen van andere Godgeleerde , die in den aanvang alle eendrachtig
daar heene geftrekt hebben : en wel voornaamelyk het bedenken van de

God-

CO Ibid.L II. p. 263. (ƒ) Ib.p. T3S-. (g)p.i37. (AJ Tom. IV. Altcnb. p.5-64 . & Tom.V.
p .13. fcqq. Chyiraus Hifi. Aug.p.25. feqq. (i) Seckcndorff L. III. p.2Z. (k) Luthcri Tilch-
Rcdcncap 4 r p.417. Con£ HortlederTo 1. L.1II. c.9. Drcffcrus Pil Millen. VI. p. 5-5-3. (/) Vid.
praelcö. in E&i: o V. 12. Tom. III. Jen.Lar. p. 314. Add. Matthei'ui Lchcn Lutheri IX. PrecL
p. ioc/. n. f. na.

\
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j^rMD. Godgeleerde des Markgraafs Joris van Brandenborg, welkeflellen , dat men

" des Keyzers geweld niet en moefl weder/laan , niet teegenftaande wat de Rechtsge-
leerde tot Wittenherg ook daar ontrent beflooten hadden , en van de Godgeleerden
aldaar was goed gekeurt , in 't jaar 153 1. by Hortleder in'tganfcheeerfte
Boek , van zyn eerfte deel.

4. Nu zoude men zich met recht daar over wel kunnen verwonderen

,

hoe dat daar na de Leeraars hier ontrent zoo uittermaaten verre van Lu-
ther , ja hy van zich zelfs is afgeweeken , datze volkomentlyk het rechte

verdcedi- tegendeel koomen te verdeedigen.Een bekent Schryver drukt dit in't kor-

oor
S
k>gs?

s
te aldus uit: ,, Luther hadde wel altoos tot noch toe geleert, dat men de
,, Overigheid niet en vermocht teegen te ftaan', gelyk als zyn boekje daar
„van ook was uitgegaan. Maar wanneer de Rechtsgeleerden

, by de
„ Smalkaldifche vergaderinge , in'tjaar 153 1. leerden, dat hetnaRech-
„ ten wel toegelaaten was , zomtyds te moogen wederftand bieden

,

„(naamelyk , niet teegenftaande dat Chriftus zelfs gezegt heeft: Gy en
„ zult in geenerleye manieren den quaaden weederftaan ) en dat zy tege-
,,lyk meede aanweezen , dat de zaak zelfs in die tyd op dat geval,

,, ^w-aar van de rechten fpraaken , nu gekoomen was : zoo bekende Luther
„rond-uit , dat hy tot noch toe nooit geweeten en hadde, datditver-
,,gunt was. Waar op hy ook zyn gevoelen, dat na Chriftus wille gericht

was , verandert heeft , uitoorzaake, dewyle het Euangelinm het natuurlyk

recht in geenen deele om verre fliet : (daar het nochtans alleen daarom ge-
predikt werd , op dat het door de genaade de natuur veranderen , en een
nieuw fchepfel daar inne verwekken zoude. ) Alsmede, om dat het over-

al zoo uittermaaten gevaarelykftond, dat men zich in gevalle van nood weiverwee-

ren moefl,(m) waar by de andere Godgeleerde de handelingen van Konflantyn

teegen Licinins wel naarftig aantrekken : welker ongerechtigheyd noch-
tans hier booven , in 't 4de Boek deezer Hiftorie al is aangeweezen. Doch,
of lchoon Luther , ook menigmaal te vooren , eenige verweering voor
toegelaaten bekent heeft , zoo fpreekthy evenwel daar van uittermaa-

ten twyfelachtig , en met groote voorbedingen. Want, hoewel hy in

't jaar 1530. in de waarfchouwing aan zyne lieve Duitzers , die geene niet

verdoemen en wilde , die het rooven en moorden teegenftand deeden

,

zoo verklaarde hy zich daar beneevens wel duidelyk : Als eenoorlog begon ,

de°hoo
S
e
" z0 ° W.ilfö ty niets daarh doen , niet af- of aanraaden , maar meede lyden , zoo

overig- als het met andere ging. Alhoewel hy ook, in dien tyd al, de rechtvaar-

digheid der waapenen van de Rechtsgeleerde wilde onderzocht hebben

,

welke zich op die wyze van de leere Chrifti afzonderden , en een byzon-
dere orde of faculteit zyn , en die niet na de inzettinge van Chriftus Jee-

ven , of Chriftenen en Godgeleerde zyn wilden, (n) Maar daar na, in

't jaar 15 j 1. fchreef hy in een boekje teegen een Bedrieger tot Dresden;
hy wilde die geene niet voor oproerige en wederfpannige houden , nade-
maal men zich teegens onrechtvaardige aanvallen wel mocht verweeren.

(0) „En hier in volgden de Godgeleerde daar na zyne voetftappen na

,

„wanneerze het Smalkaldifche Verbond, des zelfs bevorderinge, ver-

deren voortgang , en andere omftandigheeden, t'eenemaal voorgoed

5 , keurden , en het recht der verbonden , als een van God geboodene en
,, rechtveerdige zaak uit Rom. XIII. en Ffa. I. verheften. En zulks niet al-

„ leen teegens alle gelyke Stendeu en Vorften , maar ook teegens den
„ Keyzer en de Koningen , Wanneer ze openbaar geweld voor haare dwaa-
„lingen en Godslafteraars, by derhandquaamenteneemen, welke men

in

(m) Slcidan. 1. 8. ex eo Ofïand. L. II. H. E. c. 9. p. 199'. Vid. Confil. Witteb.P.III. p.94.
(w) Tom. V.Altenb.p. 5-37. (o)Ib.p. ƒ63. (p) Ap. Seckendorf. L-11I. p. 216. 25-2.5-77.
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„ in zulk een geval als moordenaars en üruikroovers handelen moeft. Want j«r mi>.

„ het Euangeïium nam het goddelyke, noch ook het natuurlyke recht geen-
,ot MDQ'

,,zins ween , onder 't welke ook met geweld wel koftgehandc.lt werden ,

,, enwatdiergelyke bygebrachte reedenen meerwaaren. (ƒ>)

c. Nochtans mocht het herte den goeden Lutber zomwylen wel heel wat

anders zeggen , wanneer hy zag , hoe de weereldfchemenfchen deeze

doorhem verleende vryheid misbruikten, en niet als op (laan, vechten en

raazen uitgingen. Wy zullen het eige verhaal van Mattbeftus die toen ter

tyd zvn huis- en dis genoot was , hier ter necder zetten , daar hy lchryfr.

Als 'er in deeze jaaren veele verfcheidene zaaken waaren voorgevallen , zoo be- L
™Jj2L-

vonden eenige , NB. na der Rechtsgeleerden en Krygsraaden gedachten , boude- toomiA

^keetens te [meeden , en zicb aan vreemde volkeren te verbinden, reprejfalien en

lont-recbt te gebruiken , met puntige en feberpe pennen malkanderen aan te tallen

en wallen op te werpen , artillerye in voorraad te vervaardigen , en zicb in veele

ivydluftige dingen in te peeken : als toen liet zicb onzen Doclorzomtyds zeer ernjlig

daarover hooren: De kruik gaat zoo lang te waater , tot'ereindelyk eenfluk uit-

valt , zooze al niet t'eenemaal en breekt. Et qiue non obfuntfingula ,/nncla nocent:

(dat is , de dingen die eenieder in 't byzonder onfchaadelyk zyn , doen

nochtans licht fchaade, wanneerzetezaamen koomen.) Godengroote Hee-

ren konnen yemandwel een tyd langborgen. ik wil bidden , fprakby verders , en

zoo l.vtg ik leef, totvreede en eendracht belpen raaden , en z. v. (<?) En 't kan

ook heel wel zyn, dat deeze goede man van de weereldlyke Rechtsge-

leerde is overheert , en door eenige daar onderloopende menfchely ke fwak-

heid , van zyne voorige zuivere meeninge is afgebracht geworden , daar

hy te vooren , wanneer hy van een yder was verlaaten , heel trouwhertig

was bygebleeven. De weereldlyke nu misbruikten niet alleen deeze zyne

veranderinge , maar ook de zoodaanige , welke wel eer den vreede met een

ieder een, volgens haar ampt, hadden behooren te behertigen.en andere daar

toe aan te maanen. Alhoewel mifTchien veele, uit vrees alleen haar ftem

daar toe wel konnen gegeeven hebben , zich inbeeldende: indien zy de

bedryven der groote Heeren quaad keurden , dat het als dan ook met hun

tydelyken welvaart heel kort zoude gedaan zyn , en het met haar wel moo-
gen gaan als met andere, die zich by de woorden van Chriftus heel flrikt

hielden , en geen teegenweer altoos voor Chriftelyk erkennen wilden.

Daarom vind men inzonderheid by den aanvang des Smalkaldifchen oor- Hetgedrag

logs , hoe zich de Wittenbergers zoo zeer op de macht der Vorften ver- geie^dc
d
."

laaten hebben , dat zy niet alleen tot den oorlog rieden, maar dat zelfs

ook, wanneer de Keyzer den Keurvorft en Landgraaf in den ban deed,

D r
. Joris Major een ban en weederban Gods, teegen den Keyzer Karel , en zyn

broeder Ferdinand , drukken liet. En Melanchton liet zelfs ook Luthers

vvaarfchouwinge aan de Duitfchers teegen den Keyzer weder op de druk-

pers leggen, doch zoo dat hy 'er iets in veranderde. Jufius Menius fchreef

een eigen boek van de Noodverweering, het welke Melanchton na zyn zin

hier en daar wat veranderde , (door dien het zonder twyffel wel wat te

grof was) en opentlyk uitgaf. Andere lieten hier en daar eenige enkele

vellen drukken , die Lutber zoude gefchreeven hebben , en waar door men
dit onheilzaam voorneemen byna als heilig verklaaren wilde. ,, Daar noch-

„tans, gelyk een zeeker Schryver daar by voegt, veele andere raadgee-

„ vingen van Lutber noch voor handen zyn , waar in hy een gantfeh ander

„gevoelen aan den Keurvorft Jan heeft voorgehouden , als 'er van de
Wittenbergers werd aangetrokken, (r) In 't korte, elk een blies allarm,

en alle de Godgeleerde ftemden hier in met eikanderen overeen.

ƒ I. Deel. E 6. Het
(/») Ap. Seckendorff. L. III. p. 216, 2fi,s77- (j) lm leben Luth. XU.Pred.p. 170. (r) Autor

RelationisMSuedevitaJoh.Frid. Maur.&Aug p. iS.
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ja« md. 6. Het laatfte antwoord deezer Godgeleerde , aan den KeurvorÜFre-

Haafant-' drik afgegaan , is gedenkwaardig , waar van her eerfte handfchrift na de

w°e
0I

^ns
neêrlaag, inde vlucht verlooren was, en daar na door een Paftoorweeder

den smai- wierd gevonden , het welk ook aan D r
. Major na Wittenberg vveeder wierd

eoiióg.' overgefchikt , tot een getuigenis , hoe dèn raad van hem en andere was
uitgevallen 5 ook wierden de affchriften daar van door Melanchton , als

Publycq Notaris, daar na in 't jaar 1568. voor oprecht verklaart, doch ze
zyn niet mede onder de Wittenbergze raadflagen geftelt geworden. Want
in dezelve raad en , Bugenhaagen , Crentziger , Major en Melanchton, niet

alleen tot de verdeedigtnge uit Kom.XIII.maar zy neemen ook haaren grond
in 't byzonder van dat geene , 't welke men van de vyanden te vreezen zou-
de hebben , by-aldien men zich niet verweerde. Nu hebben die goede
lieden , na datze zich verweert hadden , niet alleen dit moeten lyden ,

maar noch wel veel meerder. Zyftellen daarin : datzoodaanigeeneverdee-

diginge als teegens een hoop moordenaars gefchiedde : ( waar door zy de Vorften
ook maar des te meerder verbitterden) eenieder huisvader wasfchuldig om
zyn lyf en leeven op te zetten , om zulk eenetirannyeaftekeeren: (doch die

Wittenbergze Heeren gingen zelfs al by tydsuitden weege,) zoo was het

geroep van den aantocht des Keyzers als toen noch onzeeker 5 ook moejïmenop God
vertrouwen , dat hy onzen wachter en befchermheer zoude zyn , volgens den XLVI
Pfalm : iveefi (lil en bekent dat ik Godben. Maar dit herroepenze al ftraks wee-
der uit eigene vreeze , en ze maaken het gevaar zeer groot ; De Keyzer , zeg-

genze , zoude na den perzoon des Keurvorfls en der andere Vorften zelfs/laan , op

dat zy en de jonge Heeren , NB. in degevangenis mochten geworpen worden ( en
dit gefchiedde na de verdeediginge evenwel. ) O) En deeze bevatringe

van dien oorlog zochten zy ook de Studenten zelfs in te prenten , gelyk

men uit hun patent, van den 8 vanHooymaand , desjaars 1 546. ziet. (ó
En des- Maar , als God door den uitflas;, zyn mishaagen aan dit alles betoonde,

üag!
' zoo verfchuldigde men zich, op zyn goed Heidenfch hier meede, dat de

Keurvorft wel dapper hadde gevochten , maar het geluk was hem teegen

geweeft. (k) Als mede , de Proteftanten hadden haar geluk niet recht ge-

bruikt , als God hen den Keyzer in handen hadde gegeeven. (V) En het

Smalkaldifche Verbond , noemde men daar na een heilig Verbond
, Qy)

daar doch geen zeegen altoos daar by geweeft was, fchoon dat het alee-

nige geinterelTeerden , en de Keurvorft zelfs, goeden wel gemeent had-
den, die de vonnilfen der Godgeleerde geloofgaaven en opvolgden.

7. Nu hadden de Godgeleerde , en andere , door deezen allarm gezocht
in zeekerheid te geraaken , doch ze moeften daar na het rechte teegendeel

"ugt)
c

ervaaren. Gelyk dan een zeekerverftandig man heel wel aanmerkte, dat

zommige der Kerken-dienaars voor en in den oorlog zeer vry hadden ge-

fprooken , en in hun fchryven en brieven gantfch onvoorzichtig geweeft

,

maar datze daar na dies te bevreesder geworden waaren , nademaal het hun
andere daar en booven zeer angftig en bang maakten. (O Ja Melanchton

fons
anch " ze'fs vluchte niet alleen met Dr. Major eerft na Maagdenburg , en uit groo-

u
C

he

S

id

Ch " te vreeze » verder na Bronswyk, envandaaropdenHartz : ( wenïchen-

de buiten twyfel , dat hy nooit den oorlog ofhet foldaaten leeven mocht
hebben goed geheeten, maar dat hy by zyn eerfte gevoelen was gebleeven,)

doch hy leeverde ook , voor de achtergebleevene Profeftbren van Witten-

berg , een Requeft offmeekfchrift , aan den Biflchop van Arras , als eerfte

Keyzerlyke dienaar van Staat, over, en betuigde hooglyk, datgeen van

haar

(r) Au&. Relationis Mits de vita Joh. Frid.Maur. &Aug.p.i8. (/) ApudG.SuevumHill.
Wiet. Ao. 1

5-65-. (0 Tom. I. Scriptorum Publ. Witteb. p.i 72. (;/) Tob. Schmid Zwik. Chron. P.I.

p.2,48. (*) Hieron. Kromayer. Cent. XVI. H. E. p. 5-63. (y)Matth.Drellèrusorat.dePaccRe!ig.

& Augufto. (^) Joh. Camerar. vita Melanchton. cap. LXXlV. p. 26).
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haar allen ooit eenigen raadof aanleidinge tot dien oorlog en hadde gegeeven. O) jaar md.

En aan Jan Oberberg, des Keyzers Secretaris, fchreef hy zeer ootmoe- e°» X?'
dig : „ Dat hy wel bekende , in Wittenberg geweeft te zyn , maar dat

jjgjf*

„hy echter geen geweer NB. en hadde gedraagen , en zulk eene leere

„aan de jeugd voorgehouden , die in alle veranderingen der Republy-

„ ke kon dienftig zyn. Waarom hy dan ook vergiffenis verhoopte ,

„om dat hy , voor en in den oorlog zeer veel hadde geleeden e.zv. (£)

Ziet , zoo uittermaaten ras leerde men van taal veranderen , en daar wierd

aan de voorige antwoorden , en gevaarlyke aanflagen niet meer gedacht,

uit welkers ellendigen voortgang en uitflag, van hunne gefchaapentheid

wel kan beflooten werden , gely k men anders van Muntzers en de Munfter-

fche bedryven plagt te oordeelen. Doch dusdaanige voorbeelden zyn 'er

wel meermaalen in diergelyke geleegentheeden voorgevallen , daar men
met een ongelukkigen uitflag tot ftryd en oorlog heeft gëraaden of gehol-

pen. Hier booven is al iets van de Lieer van Sikkingen gedacht, waar by ik

my te binnen brenge , het geene iemand, aan ülrik van Hutten, die ook
meede in alle deeze handelingen ingewikkelt was , zeer heevig en wraak-

gierig heeft gefchreeven,het welke hy daar na ook veel licht wel gewenfcht

zoude hebben , nier gefchied te zyn geweeft 5 nademaal deezen van Hutten,

reeds al van natuure heet en vuurig genoeg was , en wel luft hadde in bloed-

vergieten, (c) De woorden waaren deeze.

Arma manu capienda , quibus cadat hoflü inaudax

:

Prafidii in libris carmiuibiisque nihil.

Tu potes ingentes Heroas in arma ciere

Qua pojfint ipfos arma movere Deos.

Hit funt jufia , quibus faveat Germania bellis.

Quorum efl , qua periit , NB. maxima caufa,fides.

Hoc tuus ille attimi vigor ($ genitiva requirunt

Nobilitas , virtus , gloria , fama , fdes.

De zin hier van is deeze:

Gy moet den degen en de wapens aanvatten , om de vyanden uit te roei/en , lot'

ken enpapier zyn te vergeefs. Want gy kont degroote Helden in 't harnas helpen

,

waar door zy zelfs de Goden beweegen. Want dat zyn eerfl rechtvaardige wape-

nen , wier oorzaak 't verhoren Geloove is. Het geloof moet door den oorlog her-

flelt worden. Dit eifcht uw Edeldom , ftaat , eer en achtbaarheid
, gelykook het

Geloof! (d)

By aldien men deeze woorden niet door de Heidenfche Dichtkunft ver-

ontfchuldigen wilde, zoo zoude men weinig of niet, dat na eenige reede, ik

zwyge na het Euangelium, gelykt in deezen oorlog, of liever bloedige

raad , kunnen vinden , alhoewel de maaker deszelfs zich ook noch al voor
Luthers vriend uitgaf. Ten minften is 'er uit dit alles wel af te neemen , wie
dat aan het opftookender groote Heeren, en, by gevolge, aan alle dit

onbefchryvelyke onheil , en verderf, wel de meefte fchuld gehad hebben.

8. Echter zal het korte verhaal dezes oorlogs in zich zelfs, beneevens
de droevige uitwerkingen van dezelve wel kunnen doen zien , hoe
uittermaaten quaalyk het de raadslieden hebben getroffen , wanneer zy
van Luthers waarachtige en eerfte gevoelen zyn afgeweeken. Ik zal der-

halven den inhoud der voornaamfte voorvallen deezes oorlogs alhier maar oorfprong

kortelyk ter needer ftellen. Na de Reformatie, en de groote veranderinge JidiSica

die daar uit was voortgefprooten , ftond het in Duitfland zoodaanig , dat,
Vc^l'ond, •

E x door

(<») Auöor. Relat. MSijc p. if . (£) Volum. I. Epiftol. p. 443- Add. Joh. Hagius vita Lotichii p.

45-0. (c)Camerar. l.c.cap.XXV.p. 94. (<J)Eobanus Heil Elegiaó, ad Huttcnump. 124.
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door zulk een fterke teegenftand der Roomfche Geeftelykheid , de Keizer

en de Stenden des Ryks, onder eikanderen ten uitterften zeer verdeelt,

en t'onvreede geworden waaren , waar toe de voorgemeltePakkifche be-

roerte ook niet weinig hadde gehulpen. Nu toonde zich wel de Keizer,

zoo lang als het gevaar van den Turk daar was , vry zagt , en ftond aan de

Proteftanten een Godsdienft-Vrede toe , tot op het beloofde Concilie , of

algemeene Kerkelyke vergaaderinge. (t?) Maardeeze wilden zich daar op

gantfch niet vertrouwen, en beriepen zich zelfs kort daar op tot Smal-

kalden te zaamen, alwaar ze , na veele raadpleegingen , eindelykbefloo-

ten , malkanderen gewaapender hand te befchermen , wanneer 'er aan

iemand onder hen , van weegen den Godsdienft , eenigen overlaft

quam aangedaan te werden 5 zoo als het de Schryvers eenpaariglyken

wydloopig vermelden. (ƒ) Waarom deeze Stad ook by den Keyzer zoo
zeer verhaar wierd , dat hy dezelve, na de verkreegene overwinninge,

tot den grond toe wilde vernielen , en zich maar ter naamver nood van de

Graaf Joris'Emft van Hennenberg , door de Keurvorft Maurits , daar van liet

verbidden, (g) Nu hadden zich deProteftantfche Vorften al lang van te

vooren door allerhande ongewiffe geruchten laaten beweegen , om zich in

ftaatvan teegenweer te (tellen: want in 't jaar 1526 wierden 'er al eenige

voorbereidzelen en naadere Tractaaten , tot de volgende Verbintenifle

gemaakt.Tot dat eindelyk,na eenige andere te zaamenkomüen rot Schwa-

bach , in 't jaar 1529 , den 29
ftcn van Slachtmaand, de Keurvorft Jan, met

zyn Zoon , daarna Keurvorft Jan Fredrik , de beide Hartogen van Lunen-

borg, Ernfi en Fraucois , de Landgraaf Filips en de Gedeputeerde van de

Steeden, Straatsborg, Ulm, Nurnberg, Heilbron, Reutlingen , Coft-

nits, Memmingen, Kempten en Lindau, totSmalkalden tezaamen quaa-

men. Deeze nu maakten ten laatften, den 3i ften van Wintermaand, des

Jaars 1530, een Reces ofBeflüit , en bekrachtigden het zelve in 't volgen-

de Jaar , waar van by Hortleder en andere wydloopig ré leezen is.

9. Dit Verbond nu maakte ongetwyfTelt Overal een groot opzien, te

meer noch, doordien de Verbondene zelfs heel niet geheim daar meede
waaren, en dat Luther zelfs ook kort daar opzyne Waarfchomvinge aan de

Duitfehe in 't openbaar liet uitgaan ; (i) als ook een Schrift , tegen het vet-

meindeKeizerlyke gebod, naden Ryksdag tot Augsburg.uitgegeeven. (£)
3rt- Inmiddels , en doordien de Keyzer teegen de Turken nu hulpe noodig. had-

de, brachten het de andere Keurvorften, als Middelaars, zoo verre, dat

tot Schweinfort de Vreede-handelingen tuiTchen den Keyzer en de Smal-

kaldifche Bondgenooten aangevangen wierden. Waar na , alzoo 'er eenige

oneenigheeden , weegens de verkiezinge van Ferdinand , tot Roomfch
Koning , en andere zaaken , voorvielen , noch eene andere te zaamen-

komfte tot Nurenberg wierd aangeftelr , alwaar dan voor ditmaal , in 't Jaar

1532, den 23
ften van Hooimaand , eenVreede, tot op het naaftkoomende

Concilinm getroffen wierd
; (/) die dan ook de eerfte vreede , in zaaken

van Godsdienft is geweeft , en daar na tot Frankfurt, in 't jaar 1539.
weeder is vernieuwt geworden, (m) Onderwylen wierd ook het Smalkal-

difche Verbond, in'tjaar 1535. van de Keurvorft Jan Fredrik , vannieuws

aan weeder voor tien jaaren verlangt, en noch al meer andere Augsburg-

fche Geloofsgenooten daar meede ingelaaten. (h) Hoe ook verders de

Koningen van Vrankryk en Engeland , door Gezandfchappen met de

Pro-

(<) Hortleder 1. c. L. I. c.' 10.
(f) Idem & Slcidan. L. VIII. ScckendorfT. paffim, ceterique.

(g) Wolfgang. Moller. Oxat. pro Carolo V. p. 18. C S. Schurzfleifchius not. ad Mich. Bojemi vi-

tam Alberti. (/;) Sleidan. L. VI. Tom. III. Altenb. p. 65-7. feqq. (1) Tom. V. Altcnb. p. f29.

(IC Ibid. p. 5-45-. (I) Hortleder Tom. I. Lib. I. c. 10. feqq! Tom.V. Altenb. p. 1026. Sleidan- L.
VIII. Seckendorf L. III. p. 19. feqq. (na) Hortleder I. c. c. 32. (») Sleidan. L. IX. Chytrxus Lib.

XIV. Thuanus L. I. Hortleder &c.
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Proteftanten gclundelt hebben , en van deeze in hun verbond zyn aange- jaar md.

noomen geworden , zulks alles vak hier te lang om re vernaaien. (O Hier
tot MDC '

na wierd 'er in 't jaar 1539. in Arnftadeene vergaaderinge gehouden, op Xrafta*.

welke de Keurvorft weeten wilde, hoe verre men zich op een ieder der
*h

a

e

de"n
".

Bondgenooten vaft mocht vertrouwen, alzoo hy zich over eenige Lee- ee -

den der zelve al vry wat bezwaart vond. En in deezer voegen trok dit on-

w ceder eenen langen tyd als rondsom , door dien de eene partye den an-

deren niet recht vertrouwde, en zich al heimelyk teegen alle voorval-

len vaft zocht te maaken. Van beide de zyden vielen 'erveele zaaken

voor, die het quaad vermoeden algeftaadig vermeerderden, en was de

vermeetelheid der Rooms-gezinde allenthalven zeer groot , alhoewel de

Weereldlyke van beide de kanten zich veel reedelyker aanftelden , als de

Godgeleerde onder malkanderen. Hier quam noch de zaak met den Har-

tog van Bronswykby, die alles noch al veel erger maakte, waar van ik

hier , eer ik \\u\ den voornaamften oorlog zelfs ipreeke , noch in 't korte

iets voor af moct.laaten gaan.

1 o. Deezen Hartog nu was een bitter Papift , en deed de aangrenzende l°n ™ll'

Proteftanten allerhande moeijelykheeden aan, waar over zy ook van „^^
ha.ire kant zeer ongeduldig op hem wierden. Nu betrapte de Land-Graaf Bionswjk.

Filips een Geheim-fchryver van hem, die na Mentz door Heffen- land

trok, en, door dien hy valfche naricht van hem gegeeven, en zich voor

een Brandenburgze Bediende hadde willen uitgeeven, zoo liet hy. hem
heel naauw onderzoeken , en hy vond , in des Hartogs brieven , zoodaa-

nig eene. naricht \\m hem, die hem voor dol uitmaakte , en van zyn haalt-

aanllaande dood ipraaken. (/».) Verders -wilde den Hartog de Stad Got-
zlar aantallen , welke Stad, omdat ze in.'tSmalkaldifche Verbond;mee-

de begreepen was, de Bondgenooten zich al voort aannaamen » en op

Hartog Hendrik los gingen $ zoo dat hy, in 't jaar 1 542, na twee maanden
tyUs , zyn eigen land moeft verlaateri , en .daar en booven noch van Karel

en ïerdinand, door veele verhinderingen , geen hulp altoos verkrygen

kon. 0/) Daar na , in 't jaar 1544 wierd 'er, op den Ryks-dag teSpiers,

zeer heevig daar over getwift , zoo dat de Land-Graafen den Hartog Hen-

drik, by na in perzoon wel hand-gemeen daarover zouden zyn gewor-

den, (r) Ookquaamen 'er van beide de zyden zeer veele en heevigeftryd-

ichriften ia openbaaren druk uit, doch die van Saxen en Heffen brachten

wel voornaamelyk de Bewyzen , die zyin't Slotte Wolffenbuttelhad-

den gevonden , in 't openbaar , bewyzende.dezel.ve voor de Keyzer zelfs

ten alderuitterften verachtelyk en nadeeügte zyn. Als nu de Keyzer on-

derwylen , tot dei\ uitilag der zaake , een Stadhouder in 't Land wilde Rel-

len , zoo verdorfHartog Hendrik zyn eige zaak , worf zelfs volk , en dat

met Trans geld, wierd daar en booven van de Bondgenooten by Northeim
gellaagen , van den Land-Graaf gevangen, en twee jaaren lang in Zie-

genluin valrgehouden, tot dat hy namaals van den Keyzer, na dat de

Smalkaldifchenugeflaagenwaaren, weeder wierd verloft (5) Wat voor
heevige twift- en lafter-fchriften, pafquillen, en fchrikkelykebefchuldi-

eingen'cr onder alle deeze verwerringen van beide de zyden al zyn aan

<j€U dag gekoomen , tot eene ergerniffe van veele onnoozele , laat zich

met weinige woorden zoo niet wel befchryven.De fchriften van den Har-
tog Hendrik waaren vol van toorn en heevigheyd , daar en teegen hebben

E 3 hem

(o)Slcidan.lX\ p. 2f8. &X. p. 286. Chytrae.I.c.p. 3f9. Crufius Annal. L. X. p.62.9. Secken-

dorf. 1. c. p. 1 10. feqq. (p) Hortledcr L. IV. c 46. (q) Seckend. L. lil. p. 3S6. Hortlederl. c.

(r) Seckend. 1. c p. 477- (s) Vid. omnino Lamb. Hortcnfius ap. Schardium Tom. 11. Rer. Gerni.

p. 450. Sleidan. L. XIV. & XVI. Hortleder L. IV.toto. Chytrseas L-XVI. Scckcndorff.l.c. p.

336 448. 477. 496. 567. &C. Strauchius diflêrt. Jur. Publ. 1 1. & 1 3.
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hem zyne teegenpartyders ook al veele grouvvelyke tytels gegeeven, ver-

vaarlyke boosheeden , en welvoornaamelyk, zyne echr-breuk , voor-

geworpen, waar onder ook al veele dingen zyn waar geweeft. En , door

dien hem Luther, in zyne fchriften , teegens hem en zyne vervolgingen

uitgeeeeven , maar alleen Hans JVorft tot Wolfenbuttel hadde genoemt (bezie

Tom. hl. Altenb.p. 466. 468. 470.) zoo meinden de andere , dat zy het ook

wel zoo mochten maaken , waarom 'er dan ook zeer veele fchimp-fchrif-

ten teegens hem uit quaamen. Onder andere is 'er een zeeker ichimp-

fchrift in "tjaar 1 54 1 gedrukt geworden met dit opfehrift. Nieuwe tydinge ,

van twee zendbrieven aan Hans IVorjl van Wolffenbuttelgefchreeven , de eerjie

van Lucifer, en de andere van den Beul tot IVolffenbuttel. Waar in hem o VJr

de 1 1 afgryflelyke fchend-daaden werden voorgeworpen , en hy zelfs als

de ellendigfte flaafwerdgehandelt. Buiten alle twyffel , omdat, nzLu-

thers voorbeeld , andere meede de vryheid genoomen hebben , om hem
zoo uittermaaten verkeert te handelen. En hier uit, meeneik, zal den

Leezer den jammerlyken flaat der zelve tyden wel genoegzaam kunnen

bezeffèn.

11. Maar, om weeder tot de voornaamftehoofd-zaaketekoomen;

zoo waaren nu de Paus-gezinde , na dat dit Bronswykfche en Naumburg-

fche geval, van weegen het Bisdom (waar van hier onder) noch daar by

quam, ook aan hunne kant niet traag, maar zy verbonden zich insgelyks

onder malkanderen , tot Nurenberg , in 't jaar 1538. Het geene zy ook

het Catholyke teegen-Verbondnoemden , (f) daar dan de Paus , beneevens de

Geeftelykheid , dit vier ook wakker hielpen aanblaazen. En, alhoewel

dit voorneemen zeer itil gehouden wierd , zoo wierden echter de Smal-

kaldifche Bondgenooten het zelve wel haaft gewaar , verfterktenzich,

op hunne Vergaaderinge tot Frankfurt , in 'tjaar 1538 noch meer 5 alwaar

ook Chrijliaan de UI. Koning van Denemarken , en Jan, Markgraave van

Brandenburg, zich by hen voegden. (?/) Insgelyks wierd 'er eindelyk,

iu'tjaar 1546 noch eene te zaamenkomfte tot VV'ormbs gehouden , al-

waar men zich ten vollen meinde in Haatte zetten, (x) Alhoewel meeft

op eene averegtze maniere , en met flechte vrugt , gelyk wy hier ontrent

,

uit eenige weinige omftandigheeden alleen, heel wel zullen kunnen be-

fpeuren. Voor eerft is dan aan te merken, datdeKeur-Vorft JanFredrik,

zoo haaft als hy maar des Keyzers optogt verftaan hadde , al aanftonds

vyandlyk teegens hem begoft te handelen : waar ontrent de aanmerkely-

ke woorden van een zeeker Schryver deezes tyds heel wel moogen ge-

hoort werden , wanneer hy aldus oordeelt. Jan Fredrik zeyde den Keyzer den

OorloT eerft aan , ofdoor opflookinge van andere , ofuit vrees voor de Paapfche ty-

rannye , die de Euangelifihe Godsdienft met eenegebeele ondergang dreigde. En

bet is buiten alle twyffel, dat bet eene byzondere beftieringe van God is geweejt

,

welke die onvoorzichtige gemoederen tot allerleye onheil hadde ingenoomen , op dat

alzoo beideparthyen mochten ervaaren , dat de Goddelyke wyshcid veel hooger is ,

als alle menfehelyke aan/laagen. Want God heeft nietgewilt , NB.dat bet Euan-

qelium van de Euangelifche door de ivaapenen zoude verdeedigt , noch ook, dat

het licht der waarheidvan de Papiften zoude nitgeblufi werden, (y) Ook was het

eeven zoo wel teegen de algemeene liefde , als teegen het eigen voordeel

,

en de noodige voorzichtigheid gehandelt , dat veele Proteltanten zich

teeeen hunne vyanden zoo uittermaaten onchriftelyk, ongebonden, en

wreed betoonden , of fchoon deeze zich ook veeltyds boosaardig genoeg

aanftelden. Ik zal hier nu niet voordellen, hoe hoog de Keyzer de han-

de-

lt) Scckcnd. L- UI. p. 471. Hortled. L. VIII. c. 1. feqq. («)Ibid.o 13. Scckend. 1. c. p. 1 74.

O) lbid. p.619. (j) Dreffer. j^jllcn. VI. P. 11. p. 446.
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dolingen tecgens den Hartog Hendrik van Broitswyk , Julins van rflug, den jauttn.

BiffchopvinNaninbiirg, en andere , heelt opgenoomen. Als, wanneer on-
lolMDC'

der anderen, dien cjuaadaardigen man, die vandeProteftantcn in dar Bis-

dom was geüclt , met naame Niklaas van Amsdorf, een penning heeft

laaten liaan , op welkers eenezyde een Kardinaals hoofd ftond met dit om-
fchrifr: Efiiies Cardinum mundi : [dat is , Afbecldingc der ftcnnfféls daar de

vc:creld nu op drant.] op de andere zydc ftont een Gek , metdeeze woor-

den: Fffirmiiiati dominabuntur eis. [datis, De rcnvyfde zullen over hen hcer-

fcbe,i.~] Welken penning de Hartog Hendrik , op den Ryks-dag tot Spicrs ,

opentlyk den Keur-Vorft voor wierp. (=) Dit nu , en veel meer an-

dere Jicrgelyke zaaken, moet wel noodzaakelyk de reeds al ontftekle

gemoederen ten alderuitterften teegens malkanderen verbittert hebben
j

het geene de verflandigfteaan beide de kanten , ook heel wel zaagen. (rf)

12. Ik wil hier niet zeggen , hoe de Keyzer zelfs wel dikmaals heel

vreemd is bejeegent geworden, en hoe hy , zoowel het Smalkaldifche °"
h
s""h '

Verbond zelfs, als wel voornaamelyk , de verklaaringe des Oorlogs tee-

gens hen , vooreene zeer groote verachtinge zynerMajcfteir, heeft op-

gaat. Indien men het gelooven mag, zoo hebben de Keur-Vorft en de

Land-Graafhem maar alleen den tytel van Karelvan oVwf gegeeven.die zich

zelfs inbeelde Keyzer te zyn. (£) Alhoewel dit van WeereldlykeHeeren

wel niet zoo zeer te verwonderen zoude zyn, nademaal hunne Godge-

leerde zelfs wel eenen Ban, onderden naame Gods, tcegen de Keyzer,
dorften laaten drukken, gelyk als wy hier booven, van Dr. Major, nu

reeds al gezien hebben. Als men ook ondertuffchen maar wel overdenkt,

wat 'er doorgaans al , in den oorlog , voor ongerechtigheid, zonden,
fchandelykheeden, en lafter-daadenoveral gepleegt werden ,zoo zalmen
hel gemakkelyk kunnen bezeflen, dat het aan alle beide de kanten wel

niet zoo ceven toegegaan is. En een zeeker Schryver deezes tyds merkt,

„niet zonder groote reede, zeer wel aan ; dat men gevreeft heeft, dat

„eenige de oogmerken desgemeenen voordeels, tot een dekmantel hun-

,, ner eigene driften en baatzucht wel mochten gebruiken, (c) Welke eige

baatzucht dan ook zoo uittermaaten klaar gebleeken is,dat'er veele van het

Verbond afgegaan , en andere in teegendeel geenzins daar toe te brengen

zyn geweeft , ja dat zommige , zelfs teegen hunne eigene Geloofs-genoo- oneenig-

ten, den Keizer hebben gedient. Het meefte gebrek, dat daar ontrent be- S^ond
klaagt werdt, was, de groote oneenigheid der Bondgenooten zelfs , on-

|e|"°

oten

der malkanderen, welke den Keizer ook bevrydde, datzehem, nochby
Regensburg , noch by Landshut, of Ingoltïad, niet t'eenemaal over-

hoop wierpen , gelyk als zy zulks op alle die plaatzen wel heel gemakke-
lyk hadden kunnen doen, doordien hy zyn volk toenmaals op verrena

noch niet by malkanderen hadde. Doch op alle die plaatzen zukkelden zy
zoo lang , datzeden Keyzer ondertuffchen de tyd gaaven , om zich heel

volkoomentlyk in ftaat te kunnen ftellen , buiten alle twyffèl , door de
Goddelyke beftieringe. Want het ontbrak veelen wel meeftaan de waare
vereeniginge met God en zyn welbehaagen , nademaal , ofze fchoon zyn
Woord en Euangelium al geftaadig in den mond hadden , hun leeven en ge-

heele gedrag nochtans heel iets anders uitwees, en dat het eerfle maar al-

leen tot een voorwendzel wierd gebruikt , ofook wel alleen na de lerter

,

zonder dat 'er eenige de minfte kracht ofgehoorzaamheid by kwam. Ter-

wyle nu de zaaken waarlyk onder hen op deezen voet ftonden, zoo en koft

'er ook onder hen onmoogelyk geene beftendigeeenigheid zyn, die lan-

ger

0[) Ap. Seckend. 1. c. p. 47S. (a) Camerar. vit. Mei. c. 6S. p. 244. (h) Ludov. ab Avila vom
KrietjKayf.Car'.sp. 161. ócap.Hortled.P. II. L.II1. (c) Camerar. 1. cc. n- P • 1S1.
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jaar md. ger als een ieders eigen belang of interefTe konde duuren. Waarom ook de
tot mdc.

ver(|anciige f
na de natuur , eeven die zelve voor het voornaamfte gebrek

des zelven Verbonds hebben gehouden. (*/) Veele , wanneer ze klaar zaa-

gen , dat 'er doch niets wierd uitgeregt , wilden geen geld meer uitfehie-

ten , andere weeder vvaaren het lange in 't veld leggen al moede $ de eene
hadde dit , en de andere weeder dat te klaagen , ook ftemden de beide Op-
per-Hoofden des Leegers , naamelyk , de Keur- Vorft en de Land-Graaf,

heel zelden in hunne raadflaagen met malkanderen over een.Daar heeft ie-

mand kort na die zelve tyd , zeer nadenkelyk met de volgende woorden
daar van gefchreeven : Keurvorfl Jan Frederiks volftandigheidid debelydenis

heeft de Kerke meer nut toegebragt , als zyne overmnninge moogelyk eens zoude

gedaan hebben , nademaal de Bondgenooten zich zelfs onder malkanderen zouden

geflaagen hebben, (e?) Waar door dan aangeweezen werd , dat het nu reeds

al zoo verre met hen was gekoomen, dat, byaldien de Bondgenooten
rufte van hunne algemeene vyanden hadden gehad , zy zich zelfs onder
malkanderen zouden gebeeten en verflonden gehad hebben.

13. De bekende Generaal, Seba/liaanSchertel , die toenmaals voor In-

golftad in 't Smalkaldifche Leeger was , verhaalt zelfs ook , hoe dat de
Land-Graaf met hem over tafel gedifputeert hadde , om dat hy al te heet

tot het flaan was gevveeft , en hoe hy daar en teegen den Landgraave wee-
der hadde voorgehouden , dat hy den Oorlog al geftaadig maar verlangde ^

op dat ze in zyn eige Land niet zoude gevoert werden. Waar op deezen
Overfte zich ook voort uit de Armee hadde weggemaakt, (ƒ) Inmiddels

verdeelt- zochten de Papiften , door allerhande middelen , den eenen na den ande-

veri'aY ren van de Bondgenooten af te trekken , en het divide& imperabis [dat is

,

•""£• verwekt tiveedragt engy zult heerfchen, ] heel vly tig in 't werk te ftellen. Men
beweegde den Koning van Denemarken, dat hy van haar weeder afviel,

gelyk als hy ook, buiten dat, hen nergens in behulpzaam was gevveeft,

als ook, de Hartogen van Lunenbuig en Pommeren. De Koningen van
Vrankryk en Engeland, hielden ook al niet, het geene zy hen belooft

hadden , en quaamen met geene hulpe altoos te voorfchyn. De Keur-Vorft
vandePaltshaddeKeyzerlykezydegekoozen. Ulrik , Hartogvan Wir-
tenberg , zocht genaade en vergiffenis by den Keyzer , en hy nam te lie-

ver zelfs de hardfte Voorwaarden aan , om dat hy wel te gemoet zag , dat

het, na allen fchyn, met de Bondgenooten niet wel zoude afloopen. De
Ryks-Steeden Augsborg , Ulm , Frankfurt , en Straatsburg

, gaaven zich

ook al aan den Keyzer over , en ze dorften zich , by die geleegentheid der

zaaken , ook niet langer houden. Hier door nu waaren de krachten dee-

zes Verbonds uittermaaten zeer verzwakt , en viel de gantfche Krygs-

macht den Keur-Vorft en Land-Graave by gevolge alleen op den hals.

Daar en booven viel des Keur-Vorfts naafte bloed-verwant , Hartog Mau-
rits , neevens de Roomfche Koning, Ferdinand , de Keur-Vorft ook noch
al in zyn land , alwaar ze , met rooven en branden , veele vyandlykhee-

den aanrechteden : zoo haaft en wonderlyk maakte Gods hand te niet

alles , wat door zoo veele raadflaagen , bedenkingen , en bekommerin-
gen , van Geeftelyke en Weereldlyke, van zoo lange jaaren te vooren was
gebouwt geworden 5 zoo dat hier ontrent geen bepaalen , uitzonderen

,

antwoorden, of onderfcheiden der Godgeleerde, aangaande het recht

der verdeediginge , meer hielp: alzoo God alle dievernufts-gronden,

beneevens het recht der natuure , met der daad zelve t' eenemaal weeder-
leide en verbrak. Waar door dan ook die geene, welke men, om dat ze

van

(d) Thuan. L. II. Sleid. L. XVIII. init. Lud. de Acila 1. c. Jod. Godoj. ap. Hortled. P. II. fine.'

(0 Ap.SuevumHLa.Wiiteb. A. ij-52. {f) Ap.Seckcnd.L.II. p. 71.
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van Zivinglius aanhang waaren , van het Verbond hadde uitgeflooten , het }"\^
noch voor een geluk reekenden , dat zy niet een gelyken uitflag behoef-

den te ondervinden, (g) Daar en teegen waaren "er niet alleen inderdaad

veele Lutherfche in 's Keyzers Leeger , en ook , onder andere, Jan,

M.ukeraave van Brandenburg , maar daar en booven maakte Hartog Matt-

rits den Keur-Vorft wel de moeijclykfte diverfie , waar van zoo aanftonds

noch meer zal volgen , wanneer we de gantfche Hiftorie , van 't begin af

na malkanderen zullen verhaalt hebben.

14. kevfer Karel nu hield, in 't jaar U46 , ontrent Paafchen, een &&»*" J „ 1 ui 1
denifle dei

Ryks-dag tot Regensburg, op welke men van den oorlog teegens het ooriogs.

Smalkaldifche Verbond , begon op te heffen. Dereede, diede Keyzer £"u*gte.

hier van aangaf, was geenzins de Godsdienft, nadien hy met 'er daad het

rechte teegendeel van dien toonen wilde , geevende aan twee Lutherfche

Brandenburgze Vorften , in zyne Armee , daar in hunne vryheid. Maar

hy beklaagde zich over de meenigvuldige ongehoorzaamheid en rebellye

der zelve, befchuldigde hen van gequetfte Majefteit, en verbreekinge

der Ryks-Wetten, gelykook, dat zy den Hartog Hendrik , enjuliusj

BilTchop van Naumburg, met geweld uit hunne landen gedreeven had-

den; alsook, dat zehet Ryks-kamergerigte, en deszelfs wettelyke uit-

fpraaken , niet opvolgen wilden. Na dat hy nu twee maanden lang te Re-

gensburg te vergeefs na de komft der Verbondene Vorften gewagt hadde

,

(die ook op den voorigen Ryks-dag te Wormbs niet verfcheenen waaren)

zoo nam hy dit alles voor eene verachtinge op, en hy maakte eenige voor-

bereidzelen , cm in Italië en Duitfland volk te zaamen te brengen , hy
liet zich ook opentlyk , teegen eenige afgezondene » verluiden , dat

hy eenige ongehoorzaame en oproerige Vorften wilde ftraffen , welke de
goederen der Bilfchoppen en Kloo'ters hadden aangetaft, en den Har-
tog van Bronswyk gevangen hielden. Hier uit nu konden Jan Fredrik , Fi~

Ups , en Ulricb wel ligt belluiten , dat het hen nu zoude gelden , en quaa-

men daarom ftrax met hun volk op de Beyerfche grenzen , by Donawerd
te zaamen , zeiden den Keizer , die van Regensburg na Landshut was ver-

trokken, ordentlyk den oorlog aan , doch die zond hen den brief, on- veid-togt

opgebrooken benefTens hunnen Ban, weederte rugge. Daar na rukte hy, kau&h!"

met zyn leeger, tot bylngolftad, daar heene hem ook de andere volg- „°£un"

den , en gefchiedden aldaar eenige fchermutzelingen. Ondertuffchen

quam daar een groot volk uit de Neederianden by de Keyzer , en evenwel
Konden beide die Leegers , van Oogftmaand af tot in Slachtmaand toe , by
na zonder eenige beweeginge teegen malkanderen. De Bondgenooten
verzaagen ook nier door (als hier booven nu reeds al is gemeld ) haar

kans , maar de Keyzer zocht den oorlog maar te verlangen , en belette in

alle manieren, dat 'et tot geen algemeene Veldflag quam, doch hy nam
ondertuffchen Donawerd in, gelykookLauwingen , endaarna, Nord-
lingen, veele Steeden in 't Wirtenbergerland , en andere plaatzen , na-
dien de Keur-Vorft , uit nood de andere t' eenemaal moeft verlaaten. (£)

15. Want de Hartog Mauritz maakte hem eene zeer groote diverfie in H«">g

Saxen, nadien hy, onder 't afweezen van den Keur-Vorft, met den Ko- ufvaun

ning Ferdinartd, zyne landen , dewelke, alszyndeden Vorftderzelver
s"en'

in den Ban gedaan , van den Keizer doch prys gegeeven waaren , vyand-
lyk aantafte , en daar in zeer flecht huis hield , van welk onheil zoo aan-
ftonds in't breede zal gefprooken werden. Maar, als de Keur-Vorft in

Thuringen, en van daar, in 't jaar 1547 weeder in zyn land quam , zoo
//• Deel. F bragt

(g)Scultct. P. II. Annal. Euangel.p.341. 345-. (fe) Vid-omninofcriptoresbelliSm^caldiciÖt
SlcKjan. Lib.XVII. & XVIII, ChyuaaisUXVI. feq. Thuan.L. II. fcqq, Hortlcd. Tom. II. U
11. c. 10. fcqq. Seckcndorff. L. III.
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j.» md. bragt hy de meefte plaatzen wel weeder in zyn geweld , doch hy belee-
totHDc.

ger2e Leipzig tevergeefs; echter hadde hyeengewenfchtenuitflagby
Kochlitz. Want de Keizer hadde aan Maurits den Markgraaye van Bran-
denburg te hulpe gezonden,doch die liet zich te Rochlitz,door de Vaftel-

avonds-malligheeden , ophouden , en wierd aldaar , van den Hartog
Ernfl van Bronswyk , overvallen, en gevangen na Gotha gebracht: onder-

tuffchen quaamen zyn meefte benden aldaar om hals. (*) De Bohemers
nu, zoo veele als 'er zich te Praag te zaamen hadden verbonden, en ge-

weigert Ferdinandtt dienen , met dievan der Lausnitz , en Silefien , waa-
ren ook ftraks vaardig , en in aantogt , om den Keur-Vorft te helpen , by
aldien de Keizer hen niet overraft hadde. Want hy quam ,in Grasmaand

,

Des Kd- met zyn gantfche magt , door BohemeninMeiilen, en zette alles wyd
kom""» en breed in zulk een fchrik , dat zelfs de Keur-Vorft , en zyne vrienden ,

Meiffen. jaar ^oot 2eer beangft en verleegen wierden. Ondertuffchen ging ook de
Keur-Vorft van Brandenburg , na dat hy zich te vergeefs bemoeit hadde

,

om den Land-Graave weeder tot vereeniginge te brengen , tot de Keizer

ces Keur- over. (£) De Keur-Vorft was toen te Meiffen op het Slot , als 'er dit ge-

rredfiJr" roep van des Keizers inval quam. Hy maakte zich derhalven op, inwil-
•! l°&- lens om na Wittenberg te trekken , en aldaar de hulp-benden af te wach-

ten. Aldus ging hy met zyn volk over de £lve, brandde achter zich de
brugge af, en liet by Muhlberg eene genoegzaame manfchap om de on-
diepten der Riviere aldaar te bewaaren $ en hy zelfs verkoos daar ontrent

een bequaame plaats voor zich, of het miffehien tot een Veldflag mocht
koomen. (/)

veilgen 16. De Keizer volgde hem op de voet na, en quam met een groote
ongeluk,

ipoed aan deElve, en maakte zich gereed om daar over te zetten, of,

om dat hy zich op zyn voorige geluk verliet , of, gelyk het andere waar-

fchynelyker achten , om dat veele van des goeden Jan Fredriks volk een
zeer naauvve gemeenfchap met hem hielden , en de verraderly kfte en on-
trouwfte aanflaagengaaven , ook daar na heel fchelmachtig vochten, en

DOor de den Keur-Vorft, voornaamelyk zyne geheele Ruiterye, in den nood

w"|S
u ' verlieten, (m) Want zyne Krygs-Raaden zouden van de Keizerlyke par-

van zyn
ty-e zvn omgekogt geweeft , dat zy den Keur-Vorft van de Leipzigze be-

leegeringeaf, en na deElve toe, brengen zouden , en dat welopzoodaa-
nig een flechte plaats , daar men de gantfche ftroom heel gemakkelyk
konde doorvvaaden. Zy zouden ook voor hem alle de tydingen en kond-
fchappen verborgen gehouden, en hem noch overreed hebben , dat hy
op die gevaarelyke plaats maar zoude blyven; en, niet teegenftaande dat

de Vyanden al begonden door het waater te zetten , hadden ze den Keur-

Vorft noch eerft eene Predicatie van de Veld-Prediker, Chrijloffel Hof-

man, laaten aanhooren, doordien het net opdien Zondag Mifericordia

Dominï was, en daar na eerft goeds moeds het middagmaal houden, (m)

Want , by aldien de Keur-Vorft geweeten hadde , dat den aanval des Vy-
ands zoo na by was geweeft , zoo zoude hy immers wel andere toebereid-

zelen tot den Slag gemaakt hebben , gelyk als de Schryvers befluiten. (o)

Gelyk daar na ook Ferdinand zelfs bekent heeft , dat de Keur-Vorft nim-
mermeer gevangen zoude zyn geworden, by aldien zyn volk zoo vol-

ftandig , als hy zelfs , gevogten hadde. (ƒ> ) Zoo dat hy daar na ook dik-

maals over de ongetrouwigheid van zyn eige volk wel ernftig zoude ge-

klaagt

(«) Thunn. L. IV. Chytraeus XIV. Hortlecter L. III. c. 63. feqq. Sleid. &c. (k) Tlman.l.c.
(Mdem & Sleidan. L. XIX. (>»)Camerar. vit. Md. cap. 72. p. 260. & 261. (rt)Relatio MStade
lo.h.Frid.p. 22. C0nf.Lud.abAv1laL.II.H0rtledcrP.il. L. U.c. 31. & L. III. c.89. (o) Avila
ï c. p. 149. (p)Camerar. l.c p. 25-2. & de bello Smalcap. Freherum Tom. III. Rcr. Germ.p.423.
Merkelius von der MagdeburgifTeti belaegerung ap. Hortleder L. IV. c. 19.
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klaagt hebben. Daarby quam noch, dat zyne foldaaten te voorenvanee- jaarMn.

nen armen Moolenaar , die eenig'e den naam van Strauch geeven , (j) en
tot MDG'

andere Bartbold Strattcbman , of Scbutzman , van Boorfnitz (r) iroemen

,

twee paarden hadden weg genoomen. Waar over zich deezen man aan de

Keur-Vorflelyke willende wreeken , aan de Keizerfche eene ondiepte

toonde , da.vr zy heel gemakkelyk door konden koomen , waar voor hy
ook twee paarden, en lookroonen, als ook het bezit van het Heeren-

hof te Borlhits, voorzyn leeven lang genoot, dochhy wierddaarna van

de kinderen maar den Verraader , (O en van de zyne , de VVegwyzer en

Leidsman genoemd. (O Aldus toog de Keizer met zyngeheele volk dan

door het waater, en alzoo voort, by de Lochauwfche Heide , opliet

Keur-Vorftelyke Leeger , aan, met zulk een groot geweld , dat deeze;

doordien zy in meenigte en getrouwigheid geenzins toegenoomen had-

den, terftond de vlucht naamen, endatallesindeuitterfte verwerringe

geraakte. Daar bleeven 'er ook over de 1 500 van hen op de plaats dood

,

(alhoewel men in 't getal niet overeen komt) en 't gevegt duurde, van de

middag af tot in de nacht toe , over de 9 uuren lang , tot dat de Keizer

Aei\ aftogt liet blaazen. Daar wierden 'er ontrent de 600 gevangen , waar

onder waaren Emjl , Hartog van Lunenburg, twee Graaven vanGlei-

chen , een Graafvan Beigling, een Graafvan Keufz, en zeer veele Edel-

lieden. Maar ontrent wel 400 hadden zich, beneevens dejonge Prins,

J u« Fredrik , na Wittenberg gezalveert , en de overige in de bofTchen

,

en elders verfteeken. 00
\->. De Keur-Vorft zelfs nü, Zoude, eer hy zich overgaf, gelykmen ttoit «e

-

Zegt , zich heel lang verdeedigt , en eerft wel drie Hudaaren met zyn ei-

gen handomgebragt hebben, en daar beneffens ook in de linker wang ge-

quetft zyn geworden. (,v) Hy heeft zich ook aan geen Uitlander , maar
aan een Duitlcher, met naame Tilo van Trotte , willen overgeeven , wien
hy ook , tot een waar-teeken , twee ringen van zyn vinger heeft toege-

reikt. Alhoewel de Schryvers het daar over oneens zyn, ofhet naame-
lyk een Hungaar, Italiaan, of Duitlcher is geweeft, die hem heeft ge-

vangen bekoomen. Ten minften heeft hem de eene den anderen geliaadig

uit de handen gerukt , en de eere willen hebben , van hem den Keizer aan

te bieden , tot dat het eindelyk de Hartog van Alba gedaan heeft, (j ) Want
de Spanjaarden hadden zoo veel met deezen gevangenen in 't zin , dat ze
zelfs zyne laarzen, wyl hy een Heer van een groote aanzienelyke ge-

ftalte was , na Spanje ten toon zonden , en ook anderzints veel vreugde
daar over bedreeven. (z) Wanneer nu cle Keur-Vorft voor de Keizer zou-
de gevoert werden , zoo zoude hy noch voor des Keizers tente met deeze
woorden uitgeborften zyn : God , erbarmt n , nu zyn xvy hier! (<j) Als hy
daar na voor den Keizer was gekoomen , zoo heeft hy van 't paard tree-

den, de bhkke-handfchoen uittrekken, en den Keizer de hand geeven
willen , het welk de Keizer alle beide geweigert heeft. Waar op de Keur-
Vorft zeide : Grootmachtigfle , allergenaadigfle Keizer , ik ben Uw' Majefieits

gevangen! en deeze hem terftond daar op in zyne reede vallende, ant-
woordde hem -. Noemt gy my nu Keizer ? voor beene en deedgy zoo niet. En ,

als de Keur-Vorft bad dat men hem toch behoorlyk handelen wil-

de, zoo antwoordde de Keizer, dat hy na zyne verdienften zoude ge-

F 7. han-

(<jl Td. l.c.p.1236. (r) ChroniconTorgcnfeMStum.p.163. (/) Ibid.p.168. (t) Avilal.c. p.ifo;
15-2. Thuan. L. IV. (u) Idem & SleidaTius Lib. XIX. Av1lal.cSpangenbcrgSaechf.Chron.c38z.
Hortkrder P. II. L III.c.to. feqq. (x)Chron. Torg. MStum. p.171. (r) Vid. ex Ifthuanfio Zeiler.

Bpift. LHU1I. Lamb. Hortenfius L. V tl. Natalis Gom. L. II. Hift. Crufius L. XI. F. III. Hortlcder
\j. Ill.c. 69. (>;)Thupn. L. III. (4) Bucholzerus ad A. 1 f46. Crufius l.c. FunciusComm.ad Chru-
nolog.adh.A. Hortledcrl.c.
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j^r md. handelt werden. Waar op de Keur-Vorft hervatte : Hywasnuinzyn
totMDc.

^ja
j
e^e j ts geweld, hy zoude het met hemmaaken , zoo als 't hem be-

liefde. Waar by hem de Koning Ferdinand zeer hard heeft aangegreepen

,

en voorgeworpen , dat hy voor gehad hadde , hen alle van land en lieden

te berooven. (b~) De Keur-Vorft wierd ondertuffchen heel fterk bewaakt

,

en namaals van de Keizerlyke over al meede rondsom gefleept
, gelyk een

weinig hier na noch zal gezegt werden.

vooibe- 18. Doch, het is iets byzonders, dat 'er, voor deezegrooteveran-
deèz«

s

deringe, zeer veele teekenen en waarfchouwingen zyn voorheenege-
neètiaage. ^^ ^ zoo j ac men ?^jj we j met recnc (}aar oyer ZOude kunnen verwon-

deren, hoe doch deeze goede Keur-Vorft, van de zyne, ja van de God-
geleerde zelfs , zoo zeer zeeker , ja blind , heeft konnen gemaakt wer-
den. Het is bekent, en van de Papiften zelfs overvloedig bekrachtigt,

dat opdien dag, wanneer de llag voorviel, de Zon geheel en al bloed-

rood heeft gefclieenen , en zelfs ook in de huizen , en elders, eenroode
weerfchyn gegeeven. Gelyk het dan niet alleen door de gantfche Armee

,

maar ook in veele Ryks-Steeden , ja in Vrank r.yk en Italië zelfs is aange-

merkt geworden, (c) Ook hebben de Keizerfche, voor den llag booven
hun Leeger , langen tyd een Adelaar rondsom zien vliegen , en een Wolf,
die uit de boffchen daar ontrent geloopenquam, met den deegen dood
geftooken. (</) Waar over buiten twyffel al veele vreemde uitleggingen

zyn gemaakt. Zoo heeft ook de Keur-Vorft, metzynHofftoed, in 't

jaar 1541 van Grimma tot Torgau , door zulk een grooten meenigte

iprinkhaanen moeten reizen , dat daar door de Zon zelfs geheel en al

verduiftert was: ook al, zoo als te vermoeden is, tot een teeken van

den toekoomende vyandlyken overval, {e) Voornaamelyk is het aanmer-

kens waardig, dat Melanchtvn zelfs, ij daagen voor dat deLeegersaan
malkanderen quaamen , een droom heeft gehad , als of hy ineen Grieks

En voor- Schry ver deeze woorden las ,
Ti^»'^» v«o/**X ü"»t« «aüv*. Timotheus zal in

i^gging^n-
een Zee-Jlag gevangen werden : welke woorden hy niet hadde kunnen ver-

geeten 5 en hy was echter , van weegen de dubbelzinnige beduidinge des

laatften woords , door eene zonderlinge beftieringe Gods , genoodzaakt

,

om eerft den uitflag der zaaken tot een verklaarder daar van af te wach-

ten. (ƒ) Om hier nu noch te zwygen wat men al van zommige voorzeg-

gingen gewoon is te vernaaien, waarvan we hier onder noch iets zullen

verhandelen. Doch men moet alhier niet voorbygaan het geene van veele

Schryvers voor de waarheid werd verzeekert , naamelyk, alsdeDom-
Paapen te MeiiTen , des daags narden flag al vroeg een dank-feeft hadden
oehouden en zeer vroolyk geweeft waaren , zoo floeg des namiddags daar

aan , ontrent 5 uuren , de donder in de Kerk , en heeft drie toorens ,

klokken, orgelen , en alles verbrand, en dat, zonder eenigevoor-of

na-koomende blixem ofdonderdag, (g) Waardoor God , zonder twyf-

fel, de zotte vreugde deezer menfchen over eens anders ongeluk heeft

willen ftraffen, nadien, zonder dat, die geene genoeg waaren vernee-

dert geworden , welke zich in 't eene of 't andere mochten verzien heb-

ben,
imborft 19. By-aldien men eenigebyzondere Schryvers mach trelooven, zoo
van"™ heeft de goede Keur-Vorft zich van andere tot zulke uitrerfte daadelyk-

heeden vervoeren laaten , en is nooit van zins geweeft , om zich zelfs in

per-

(b) Merkelius 1- c. p. 1237. Sleidnn. L. XIX- (c)Mameranusap.Hort!ederL. III c. i.p. 233.

Lud. ab Avila 1. c. p. i6ó. Sleidan. L. XlX. Ci.Fabricius L. 1. Rcr. Mifn Canicrar. Vita Mei. p.

262. Crulius 1. c &c. f^Thuan. L.1V'. Avilal.c. Mafenius L. Vil. Hill Car. V. c. 22. (e) Adam
Remp. Sacchl'. Galend p 276. (f) Jo. WolfiusToin. II.Lect. Mcmorab. p.

'

304- (g) ü.l-'abricius

Anaal. Milen- p. by. VVolffius 1. c.p. ƒ 16.

Keurvorlt.
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perzoon te veld en in'c gevaar te begeeven. Maar de Land-G raaf Filips j»fMo.

zoude hem zoo lang aan 'thookl gelelt hebben , tot hy cindelyk daar toe
w

'
MDC "

noch bellooten hadde , waar over ook deezen Heer zich zoo verheugde

,

dat hy de eerlte , die het hem quam verzeekeren , een ichoon paard heeft

vereert. (A) Nu mag hy waarlyk een Heer van een natuurlyke goedaar-

dige inborlt geweeft zyn, ofook, gelyk het dan gaat , aan anderen meer

als te veel- betrouwt hebben. Waarom Luthcr ook eens zeer zoude ge-

klaagt hebben , dat de Keur-Vorft: zyne Raaden al te veel toe betrouwde ,

die nochtans met des Hartogs Maurits volk eene veel tenaauwe en ge*

vaarlvke gemeen fch ap hielden. Kn Luthcr verhaalde verder , hoe hem zyn

Heer Vaader , de Keur-Vorfl Jan , eens tot Torgau hadde by zich geroe-

pen , en gezegt : Ach lieve Heer Doftor , myn zoon vertrouwt de mcufchcu al te

veel , want hy kent ze noch niet , maar hy zal ze noch wel eens leeren kennen , als

hy de /lag »hg heeft, (i) Doch niemand mag hem wel mifTcJiien trouwhertig

newaarichouwt hebben , en , gelyk het plagt te gei'chieden , hy heeft zich

daar op verlaaten , dat , nademaal hem zyne Ziel-bezorgcrs , en andere ,

niet teegen fpraaken , al zyn doen wel , recht, en goed zyn mocfr. Hy
hield Luthcr zeer hoog , en handelde hem altyd booven maaten beleeft en

goedertieren. (Jr) OndertufTchen bleef echter het geheele Hof , benee-

vens het volk , by hunne oude Heidenfche gewoontens , men hield 'er ,

als voor heene, ren- en luft-fpeelen , Vaüelavonds-potzen , en andere

gruwelen , noch meer als te vooren , en de Keur-Vorft: deed ook over al

mee. Gelyk men dan ookveele diergelyke verhaalingen vir.d , daarvan

bruiloften, kinder^doopen en diergelyke , altoos, als het gedenkwaar-

digfte, voorgeftelt werd, dat men, by voorbeeld , ganlfche acht daagen

na maUwtdercn daar by gerent en geftooken , tournoy fpcelen en andere fraaije ver-

maakchkhceden ,
gehouden heeft ; (/) Dat men de geheele week met rennen ,

(leeken , jaagen . en allerhande vrcugde-Jpcelen ten Hoove heeft doorgehagt ,

3 1 688 perzoonen gcfpylt. e. z. v. Ik zwyge noch wat men daagelyks al voor

werk met dien bekenden Klaas Nar heeft gehad , die jüift aan het Hof van

deezen Keurvorft is geweeft , en miilchien tot meenigen zotheid aanlei-

ding heeft gegeevcn. Nochtans heeft men daar beneevens altoos in nood
het woord Gods , de zuivere leere , en het Euangelium in de mond gehad,

en, wanneer God kaflydde, of dat men zich zelfs iets hadde op den

hals gehaalt , dat wierd dan alles voor vervolginge , en onfchuldige ver-

drukkinge uitgekreeten. Doch hier van zal op een ander plaats uitvoe-

riglvker werden gefprooken. Wat Luthcr zelfs van des Keurvorfts fan
hc'lriks dronkenfehap bekent , welke hem.den Hartog Hendrik opentiyk

heeft \erweeten , zulks is in zyne fchriften breeder te leezen. (»)

20. Maar om weeder tot den draad onzes verbaals te koomen , zoo
zal miilchien de Keurvorft , door deeze zyne gevankenifte , wel taame- Hoe hy

hkverdemoedigt geworden , en meer tot erkentenis gebragtzyn, als worVu»

door allede voorgaande woorden of oefleningen. Want, eenige daagen KHif"*
1*"

nadenflag, liet den Keyzer , in'tleeger voor Wictenberg , hem zyn
proces maaken , weegens rebellie en gequetfre Majefteyt aanklaagen , ja

zelfs ter dood veroordeelen. (0) Dit vonnis nu , wierd den Keurvorft , in

z\ n cent aangekund igt . terwyJ hy met zyn meede-gevangen , den Har-

tog Eruf} , het fchaakfpel fpeelde , waar op hy met een blymoedig ge-

laat antwoordde , zeggende met eene teegen den Harrog , dat hy maat
voort zoude fpcelen. Over welk een onverfchrokke moed zich veele

F 3 heb--

'

(/> Hiilor. ]oh. Frid MSta p'. ïS. [!) RofinusinvitaJoh.Frid.Hift.MStal.c. Tom.V.Luth.
opcr Alrcub p. 1*4. Conf. Seckcndorï". L III.p.33. (k) Vid. ibid.p. fQi. (/)Kempiu';l.c. pi 5-^.

(m) (;hron.T..rpcnf. MStump. 146. (») Vid. Tom. VU. Alt P.4J9. (o) Slerdanus LXIXThuan.
L. IV. Hierou. I''alerus. L. VI. de Bello German. ap. Hortledcr L. III c. 82. Avilal.c. p. 169.
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jaar md. hebben verwondert , die nochtans by deezen Heer van flatuure was. (ƒ)
tot mdc.

Y\iet p bragt hy , door verrhaahingen , de zyne zoo verre , dat zy
jYittenberg aan de Keyzer overgaaven , het welke zy te vooren ten uit-

terften geweigert hadden. Doch hem aangaande , zyn leevensftrafTwierd,

op de voorbeede van Joachim , Keurvorft van Brandenburg , Willem , Har-
togvanCleef, en andere, in deeze voorwaarden verandert : „ Dathy
„ van 't Keurvorftendom zoude afftaan , de inftellingen des Keyzers of

,, van het Concilium , in zaaken van Godsdienft , voor goed keuren , Wit-
,, tenberg en Gothaovergeeven , de gevangene loslaaten , en andere dier-

„ gelyke afperffingen zoude toeftaan , maar hy zelfs eevenwel noch

,, gevangen blyven. Alle het welke hy , uytgezondert alleen het punt
van den Godsdienfl: , heeft belooft te zullen na-koomen , ook zoude
hy daarom liever hebben willen fterven , als dit toeftaan. Waarom de

zcrs goed- Keyzer het zelve ook heeft laaten doorfchrappen. (r) Gelyk hy ook an-

derzins in alles zich zeer genaadig getoont heeft , hy liet de Keurvor-
ftelyke Gemalinne toe , acht daagen lang by haar man in Wittenberg te

blyven , en hy heeft haar ook zelfs op 't Slot een bezoek gegeeven : en,

als de Papiften van hem begeerden , dat hy Luthers lichaam zoude laaten

opgraaven en verbranden , zoo antwoorde hy : laat hem ruften tot den dag

des algemeinen oordeels toe , ik voere met de dooden geenen oorlog, (y) Eindelyk
wierd de Keurvorft den Keyzer overal na-gevoert , en hy moeft , in 'c

Jaar 1 ƒ48 , tot Augsburg , aan Hartog Maurits het Keurvorftendom zien

overgeeven , en daar na te Augsburg blyven , tot dat hy eindelyk , in 't

Jaar 1
$| ƒ2 , wanneer Maurits den Keyzer overviel , is los gelaten , en bv

de zyne weedergekoomen. Waar van we hier na noch breeder zullen

fpreeken.
Gevolgen 21. Hoedaanige merkelyke veranderingen 'er al na deeze voorvallen-

ooITogs. in zaaken van Godsdienft zyn voorgevallen , en hoe het in des Keur-
vorfts Maurits land is toegegaan , zulks alles zal hier onder , by de hifto-

rie des Interims en op andere gevoegelyke plaatzen noch gezegt worden.
Alhier voege ik noch maar eenige getuigenüTen van de fchaade by , wel-
ke uit deezen oorlog, die van de Godgeleerde- ter verdeedigingé was
noodig geacht , is voortgefpiooten , en die , uit het gedrag der Prote-
ftanten zelve, wel te vermoeden was. Want, offchoon de Papiften

veel ongerechtigheid en geweld pleegden , na de wyze des oorlogs , zoo
zoude 'er echter al heel wat anders van de zoo genaamde Euangelifche

te verwachten zyn geweeft , by aldien zy hunnen naam met de daad zelve

?,"^T
ch' hac^en willen bewyzen. Maar in tegendeel zal hier onder , by de oor-

<kr r'rotc- loogen van Maurits heel klaar te zien zyn , hoe grouwelyk , ja heidenfcli
ftaiuc"' men in de meefte dingen heeft gehandelt. Aan de kant van Jan Fredrik

ging het niet veel beeter toe , door dien men niet alleen de arme onder-

zaaten dwong , hunnen gedaanen Eed aan den Hartog te herroepen , en
aan de teegenpartye te zweeren , maar men perfte hen ook zeer groote
geldzommen af, en men bragt alzoo zyne eigene vermeinde Geloofsge-
nooten te gronde. Daar toe de Keurvorft eenige quaadaardige Edellieden

gebruikte , als de Heeren , Rufz , van Thumshirn , plonitz , en andere.

Anneberg moeft toenmaals 5000 goud-guldens voor brandfehatting aan

den Keurvorft geeven , (?) en andere fteeden niet minder. In Sneeberg
hebben zy niet- alleen hunne vyanden , de Spanjaarden , ten venfteren

uitgeworpen en doodgeflaagen, maar ook de burgers gedreigt op te han-
gen , wanneer 'er de tyding quam , dat de Keurvorft gevangen was. («)

De
(/>) Faletus I. c. Thunn. L. IV. Kat.tl. Com. L. Itl. MortIedcrl.ee. 81. (q) Avila&ceterill.

cc. MafeniusL. VII.c 24. (r)S!cidan.l.c. IVlcrkeliusl.c. p. 1237. Thuan.LlV. (r/Tom.lX.AU
tenb. p.1531. (r)Faul.JeniiïusAnnal.Annsberg. P.IJ.p.27. (»)Me]zerusSchneelx'ig.Chroji.p.j-Q.
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De Keurvorft zelfs, wanneer hy uit het leeger der Bondgenooten na !w«n.

zyne landen trok, beleegerde onderweegens Gemunde in Schwaben ,

""

en perfte \ an de inwoonders een groote zomme gelds af. De Officieren

van z\ n taege* naamen daar en booven de wel-gegoedde Burgers alle hun

voorraad van koftelykheden af, ja zy verbrandden ook eenige plaatzen.

(x) In de doortocht moeft de Keurvorft van Mentz over de .jcoco gul-

dens den Abt van ruldainsgelyks zoo veel, en eenige andere Paaplche

KerkelykeOvcrheeden groote zommen betaalen. (y ) Alle het welke, of

het \ .\n hen als een Euangelifche handelinge is opgenoomen geworden, is

ligt te denken. Voor alle deeze gepleegde geweiddaadigheeden nu moeft

men wel haafl , door de gemelte zwaare neederlaage , zelfs ftraf lyden,

en alzoo ondervinden , dat, gelyk als een verftandig man wel f'chryft

,

het geweld der waapencn de waare Godsdienfl en Godzaligheid nooit bevordert

heeft. Want toenmaals hebben 70000 man , welke de Smalkaldifche

Bondgenooten te zaamen hadden , en waar meede zy den Keyzer zelfs-

int eeril als beleegert hielden , niets uitgeregt. Veel meer is den Haat

der Proteftanten door den uitflag deezes oorlogs in een zeer groot ge-

vaar gezet geworden. (O
xi. Debynaonherftelbaarefchaade, daar door veroorzaakt , is niet

te beichryven , en die gene , welke noch een Gewesten hadden , erken-

den het zelve gaerne voor een ftraffe Gods , die men in alle manieren s"affen -

wel hadde verdient. Want aldus fchreef Melancbton ftraks daarna , in

Somermaand des Jaars 164" , aan den Hartogjfw" van Anhalt : ik hebbe

veele Jaaren te vcoren by my zelfs grootefmerte en droefheidgevoeld , weegens de

meenivvuldize opentIjke zonden , opwelkenudewraakeGodsgevolgtis. 01 dat

wy ons nu noch door zulke treurige fchouwfpeelen lieten waarfchouwen , en onze

zonden en afwijkingen na-lieten ! O) En, terwyle den oorlog noch duurde ,

fchreef hy het volgende , aan een zeeker vriend : De oorzaaken deezes on-

hei Is zyn niet alleen , de begeerlykhecden der Groote IIeeren , maar veel meer , de

veelvoudige zonden des Volks en der l'orflcn te zaamen : want , gelyk als alle onge-

lukkige veranderingen der Heerfchappyen kajlydingen zyn geweeft der algemcine

zonden, zoo zullen ze het ook noch wel zyn en blyven. (b) Diergelyke belyde-

niffen quaamen 'er noch al zeer veele in dien tyd uit; gelyk als die van

D'. Pommer en andere is , by Hortleder (ziet het 73. Cap. des 3. Boeks , ) gelyk

ook de bekende Predicant tot Straatsborg , voor zyn weg-reizen naar

Engeland , in eene aficheid-predicatie , deeze oorzaaken van de elenden

dier tyden , in Duitfland , by bragt. ,, 1 . Doordien de Satan by de waarc Kerk

,, altoos een valfche bouwt. i. Dewylzy alle godloos waaren geweefl , waar door

„ de vyand onkruid gezaait hadde, en 3. De ondankbaarheid teegen het woord

Gods. (O Onder anderen was het ook aanmerkenswaardig , dat dit onge-

luk wel voornaamelyk, en ten eerften , de Wittenbergers zelfs moeft

treffen , als welkers raad de Vorften , zoo hier in als anderzins , wel het

meefte gevolgt hadden. Zoo haaft nu als de Keurvorft de bezetting in de witten-

Vefting verfterkte , trok Melauchthon van daar na Zerbft , in het huis van «iTroo.

D. Wolfgang Fabricius , alzoo hy niets goeds vermoedde.. (V) Mengaf ''"&•

ook aan de gantfche Hooge-fchool affcheid, en floegaan, dateenige

Profefforen te Maagdenborg blyven en leezen zouden, (e) Doch de mee-
fte van deeze UniverHteit hadden nergens een vafte plaats, en^aar en boo-

ven wierden zy noch van veele met teegen-zin aangenoom en , buiten

twyffel ,
gelyk men fchryft , om dat ze aan hunne Refponfa of Antwoor-

den

f» Slcidan. L. X VIII. Ofiander Lib. II. H. E. c. 63. Crnlius Lib.XIp.6f9. (y ) Sleid !.c ft)
Sec-

kendort. praet. ad Comm. de Luther. d. 3. (a) Volum. I- Epillol. p. 372. (i) Ibid. p. 436. (c) Crulnis

Annal. Lib. XI- p. 673. (<T)Hift. Joh.Frid- MStap. 19. Camerar.c. 73 VitaMel. p. 263. {t) Vid.

Tom. 1. Script. Witceb. publ.p. i83.Paul.EbcrusCalendar.Hilk>r.d.6. Noverob. Bucholccrus &t.
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den heel veel de fchuld van alle deezen onheil gaaven. (ƒ) Gelyk men
het dan ook Melanchton daar na zeer quaalyk afnam , dat hy wel in 't eerft

geheel na den Harts week , maar alzoo daadelyk weeder na Wittenberg

quam , den nieuwen Heer aanhing , en den voorigen verliet, (g ) Doch
hier van zal ons haaft de rechte grond-oorzaake getoont werden.

2.3. Vorders verhaalt men van Melanchton zeer nadenkelyk , dat, als

de Syndicus van Hall , Dr. chilian in Bronswyk Melanchton eens was koo-

men bezoeken , en dat deeze bevreefl was dat Kerk én Staat geheel en

al zoude te gronde gaan , zoo hadde Dr. Chilian hem geantwoord : „ Do-

„mine Praceptor, wy hebben dus verre dikmaals in deGodgeleertheid deplaats

„gehoorti de criice toleranda , [dat is , van het Kruis gedtddigte draagen ,] en

„ wy zyn alleen maar theoretici [dat is , fraaiers en difputeerders'] daar vange-

„weeft , maar teegemvoordig wil het ons God de Heere ook leeren oeffenen. Ja,

,, fprak Melanchton daarop, dat laat zich zoo welzeggen , fed quis erit tan-

„ dem finis pracfentium calamitatum > Welk en wanneer zal doch het einde

„ van allé deeze onheilen zyn ? (h} Laatende zich alzoo verluiden , dat hy de

eerfte geleegentheid , om weeder in zeekerheid te koomen , zoude aan-

vatten , gelyk als het ook gebeurt is. En , op dat ik de fchaade in 't kor-

te voor oogen ftelle , zoo ontftond 'er uit deeze verwerringe , in plaats
,

dat de Godgeleerde , en andere , vryheid en zeekerheid zochten te ver-

krygen , des Keizers daar op volgende befhoeïjinge der Vryheid des ge-

weetens j door dat fchaadelyke interim , waar door ontelbaare Predican-

ten , en andere huisgezinnen , in ellende geraakten. De Keyzer ontnam
den Bondgenooten de befte dingen , zoo van krygs gereedfehap als an-

ders. De Landgraaf moeft zyne Veftingen flechten , alle zyn grof gefchut

overgeeven , en zelfs gevangen gaan. De Boheemers wierden van den
Koning Ferdinand, weegens hoog verraad aangeklaagt , van alle hunne
voorrechten berooft, en zommige zelfs het hoofd voor de voeten ge-

legt. De Ryks-ftenden , en wel voornaamelyk , hun die meede in dit

Verbond geweeft , en daar inne gedient hadden , heeft men een onmaa-
tig geld afgedwongen, zoo dat mendeszelfszomme wei tot iócoooo
guldens heeft begroot. Den Hartog Ulrik bedifputeerde men zyne zee-

kerheid en bezit weeder \ tot Augsborg hield de Keyzer gewaapender

hand een Ryks-dag , en zocht de Proreftanten het Concilium , en meer
andere zaaken , op te dringen. En , met een woord , het was voor deeze

over al de ellendigfte ftand des weerelds ten deele teegemvoordig , en ten

deele te vreezen. Alhoewel men zich nochtans aan deeze kant weinig

daar op beeterde , het welke hier na , by het verval na Luthers tyden t

noch naader getoont zal werden. Ik zal maar een zaak alhier aantrekken,

die my nu juift invalt. In een zeeker Chronvk werd dit , van den 10 van

Sprokkelmaand deezes jaars 1547 , verhaalt. Tot Leipzig liepen defoldaa-

ten met hoopen vermomt door de Stad , en 'er waaren op den avond na de Vefper 1 9
Bruiden, die alle foldaaten hadden genoomen. Eenieder was nu weeder vroolyk:

(te weeten , ha deeze zwaare beleegering) Defoldaaten krakeelden enjloe-

gen zich daagelyks , en befchaadigden malkanderen zeer Ook zyn 'er wel on-

trent de 300 maagden, heimelyk , en buiten het huwelyk , ten val geraakt , die

met de foldaaten gemeenfehap gehadhadden, (f) Zoo fchoon beeterde zich

het verftokte volk , na alle deeze zoo fcherpe land-plaagen. Doch hier

van zullen wy hier onder noch uitvoeriglyker handelen.

14. Om nu noch iets , van de overige Smalkaldifche Bondgenooten

,

en 't geene hen gebeurt is
,
gedachtig te zyn , zoo is het van de Land-

graaf

(/)Camerar. l.c. p. 261. (g)Epift. l.c.p. 449. (fc)Hift MStal.c.p.24. (»') Tobias Heidenreich

LeiplXhron. p 139- &141.
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graaf Filips bekent, dat , nadat deKeurvorft gevangen , en de andere J««md.

Verbondene mee ft met de Keyzer al weeder vereenigt waaren , hy noch- Landgraaf

tans, alhoewel 3e Hartog Maurits , als zyn lchoonvader, en de Keur- vangLf*

vorft van Brandenborg voor hem fpraaken , noch zoo haaft geen ver-

giffenis by den Keyzer heeft konnen verkrygen. Daarna , als hem de

Keyzer veeleen harde voorwaarden voorfloeg, en dat hy dezelve ook

nieeft alle aannam , zoo brachten hem de gemelte twee Vorftcn met zich

by den Keyzer tot Halle. Alwaar te vooren , en eer hy noch voor den

Kevzerquam , veel met deszelfs Staats-Dienaar, de Bifichop van Arras,

ecdifputeert wierd , tot dat hy het poinct van 't Concilium van Trenten,

opeen vry algemeyn Concilium bepaalde. Daar op wierd hy ingelaaten,

alwaar hy dan, voor den Keyzer knielende , door zynen Cantzelier

vergiffenis verzocht , en gehoorzaamheid beloofde. Hier na wierd hy

van den Ban , lyfsftrafTe , en eeuwige gevangenis door Dr
. Sellius , in den

naam des Keyzers vry gefprooken. Als hy nu hier op des avonds na zyn
verblyfplaats wilde gaan , zoo hielden hem de Keyzerfche aan , brachten

hem in des Uartogs van Albaiu wooning , en voegden hem een fterke wacht

toe. Of nu wel de Vorften van Saxen en Brandenburg hun beft by den

Keyzer deeden , zoo wierd hy nochtans aan de Spanjaarden terftond in

bewaaringe gegeeven , en hy moeft den Keyzer als een gevangene , mee-

de naatrekken , niet teegenftaande hy inmiddels het beloofde geld , tot

150000 guldens toe betaalen en zyne veftingeflegten liet. Het bedrog

nu , waar door de Key ferfche den Landgraave in 't net gekreegen hadden,

beftond in een eenig woordje , naamelyk , daar zy in'topgefteldege-

fchrift gefchreeven hadden : Zonder eenige gevangenis ; dat zelve laazen

zy daar na , en leidden het zoo uit 5 dat het luidde : Zonder eeuwigegevan-

genis : waar van daan ook het vers quam : Captits erat Princeps non Marte *

fedarte Philippus. [dat is , Vorft Filips wierd niet door Oorlog , maar door

lift gevangen. ] Daar na heeft men hem een tyd lang tot Donawerd , en

verders, te Mechelen in Braband , bewaart. (/•) Ten laatften hield de

Keurvorft Maurits , in 't jaar 1 55 1 door een aanzienelyke Bezendinge, be-

neevens de Koning van Denemarken, en andere Hooge-Overheedert

,

by den Keizer om zyne verloffinge aan. Maar, alzoo de Keyzer niets zee- veiling;

kers befluiten wilde , zoo dacht Hartog Maurits daar na op andere midde-

len. Doch dit draalde te Zaamen zoolang, dathy ondertuffchengehee.le

vyfjaaren lang in bewaaring bleef, tot dat de Keyzer, in 'tjaar iyyinee-

vens Jan Fredrik, ook de Landgraaf los liet. Maar onderweege wierd hy
noch weeder van de Koninginne Maria aangehouden, doch, alzoo dit

een misverftand was , liet men hem ftraks weeder vry gaan , zoo dat hy
op den 10 van Herfftmaand des zeiven jaars gelukkig weeder in zyne lan-

den aanquam; na dathy, buiten twyffel door de uitgeftaaneverwerrin-

gen , heel veel geleert hadde , waar door hy zyn tyd ook daar na t' eene-

maal in ftilte doorbragt , tot dat hy in 'tjaar
1

1 567 overleed. (/) En alzoo
namdeezen Oorlog aan alle kanten een bedroefd einde, na dat te vooren
ook de twee gevange Vorften , Henrik vanBronswyk , en AlbertvanBran~

denborg , op 's. Keyzers bevel , van de Bondgenooten waaren los gelaa-

ten. (m)

{k) Vid. Avilal.c. Skidan. L.XIX. ChytrxusXVI. Thuan.IV. Ofiander 1. c. c. 67. Hortle-

dcr L. III. c. 84. (/) Iidcm 6c Alftcdius Chronolog. p. SSS- Thuan.L.41. med. (m) Sleidan. I. c
p.ySz. feq.

//. Deel. 6 HET
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HET IV. HOOFDSTUK.
*

Van de overige Oorloogen der Trotejlanten
,
%oo teegen den

}\e\ter 'als onder mall^anderen : en eerder , van de

Vreede-handelingen wegens den (jodsdienjl.

B
jaar md. ft "¥^% Y deezen Religions-kryg willen wy nu vervolgens de zoo-»

daanige andere oorloogen , beneevens de daar onder hoo-
rende onruften , voegen , welke voor 700 verre tot onze"5

Hiftorien behooren,als zy tuflchen de zoo genaamde geloofs-

genooten , en wel meeftuitoorzaaken , de Godsdienft raakende , onr-

ftaan zyn. Ik hebbe voor heene reeds al gedagt, dat deKeurvorftvan

^oorlog Saxen , Jan Fredrik , veel quaads van den Hartog Maiirits zyn na-bloed-

jan
C

Fr"- verwant buiten zyn vermoeden , heeft moeten lyden. Hier neevens ftaat

Maurus" nu de gantfche zaak , volgens haarenoorfprong, aan te merken. Deezen
Hafatog was des Keurvoffis na-bloedvrind , en daarom bad hy niet alleen

deszelfs Heer Vader , Hendrik , in 'tjaar 1 5 3 9 tot de erffenis van den Har-

tog tyvris geholpen , maar ook hem (Mauritz) zelfs , om dat zyn Vader in

dien tyd noch maar weinige inkomften hadde , te vooren aan zyn Hofge-
noomen , en na zyn ftaat zeer wel , en met zwaare koften , onderhouden.

Dcszeifs Van weegen deeze zoo groote weldaaden, en de daar op gevolgde on-
oorfPtons- dankbaarheid , zoude Melancbton zelfs, daarna, toen de Hartog Mait-

rits in 't Keurvorftendom inviel , zeekere veriTen gemaakt hebben , waar

ia hy hem onder het beeld des Ongeluks had voorgeftelt , dewelke alzoo

aanvangen.

Ingrato cucuhis nutricem devorat ore. &c.

[ De zin hier van is ; De ondankbaare Koekoek verflindt zyn eigen voedjler. ]

Item, een opfehrift , overAbfolon.

Degener immerito rapuiftifceptraparenti &c. (a)

[Dat is : Ontaarde Zoongy hebt uwen onfchuldige Vader van zyn Ryk be-

rooft &c. ]

Nu wil men welin 'tgemeinden oorfprong, waardoor zyn gemoed zoo
zeer af keerig van hem is geworden , op een zeeker fpel ichuiven , waar

in de Keurvorft den Hartog eens alles , ja een gantich Steedje , dat hy op
't fpel hadde gezet , afgewonnen hadde. Hier over had de Keurvorft hem
wat hard toegelprooken , en van 't fpeelen afgemaaut : doch dit zoude

hem zoo zeer verdrooten hebben, dat hy van Honden aan op de wraak
hadde gedagt. (£)

2. Maar andere wyzen een naader en zeekerder oorzaak daar van aan,

die ook veel beetermet de omftandigheeden dier tyden over een komt.
ongetrou- Naamelyk , de Hartog had noch veele van zyns Vaders Raaden aan zyn
dériua- Hof, dewelke, met de haaftige Godsdienfts- en andere veranderingen,
4cn-

die de Keurvorft , na de dood van Hartog 7or« gemaakt hadde, heel niet

wel te vreeden waaren. Over deeze klaagde niet alleen de Keurvorft zelfs,

kort voor die ongelukkige flag by Muhlberg , in een briefaan de Stenden

van Hartog Maitrits; (c) Maar Melancbton heeft naaderhand , in zyn vlugt

tot

00 Hift. Joh.Frid.MStap. 21. (J> Thusn. L. II. Conf.Hortlcd.P.I. L. V. c. 13. (c)Skidan.

L, XV III. Hortleder L. III. c. jrj-.
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tot Zerbft, de voornaam de daar van met naamengenoemt , flaamelyJe

, j«r mix

Dr. Fax , KOmmerfidd , Karlewitz , Turk (welkt- beide voorheene aan
'

c
lotMDC -

Mcntze Hofwaaren geweeft , en de oude bloed-handelingen weeder op-
zogten ) Dr. 0(Ja , enjitlii/s Pflng , zeggende daar benecvens dit vers

:

l)ifttgen bic 6. mt cincm ftrih

$a* uuer .-éadjfcn unö ïXïtïffcn ölult ( d)

Of opNeérduits:

Indien men decze zes zag hangen aan een touw ,

Zeer goedvoor Saxen en voor Meijjen weeten zouiv.

Hierdoor gebeurde het nu , tot eene zeer groote ergernis der Papiften,

en verderf der arme onderzaaten , dat deeze twee Printten , die niet al- vyand-

leen onderling door 't bloed zoo na aart eikanderen verbonden waaren , dc
h

Ha r

V

to"g

maar die ook noch van een en dezelve Godsdienft zyn wilden , malk-an- f«"cn

L

deren voor vyanden hielden , en eindelyk noch tot zulke aanftootelyke Keu™° i 't

verftooringen uitbraaken. Zoo dra dan als de oude Hartog Hendrik in het

Smalkaldiiche Verbond was getreeden , zoo zeide zyn Zoon , Mauritz,

het zelve aunflonds op, en gaf daar door genoegzaam te verflaan , hoe
hy tcegen de Keurvorftgezint was , alhoewel hy het zyne Land-Stenden
te latte leide , als die hunne (temmen daar toe niet geeven wilden. (£)
Waarom hy ook niet op de Vergaaderinge, in 'tjaar i ƒ43 , quam. (ƒ)
Daar en teegen wierd Uy befchuldigt , dat hy geen zwaarigheid maakte , om ,

met de vv..inden van den Kcurvorfl enzyneige Godsdienft in allerhande nadêelige

handelingen te treeden, en dat onder veeierlejefchoon-fchjnendevoorwendzeh.

Hoedaanig hy zich in 't jaar 1 541 teegens het werk met Jnlius pflng , Bif-

fchop xxn Naum'uirg, heeft gettelt , ftaat op een ander plaats verhaalt

te werden. In 't j.ur 1544 zoude hy zich op den Ryks-dag te Spiers , na
voeler getuigenille , volkoomentlyk teegen den Keurvorft hebben laaten

ophit/en , en, door de belofte des Keurvorftendoms, zich t' eenemaal
met het interefl der Catholyke laaten vereenigen , waarom hy ook in de
licverje van zyne dienaars deeze vier letteren heeft laaten zetten, V. G.
M. A. dat is, Dicllifht flflultt mittfaUCf). Enwat'ervoordiergelyke
teekenen meer moogen geweeft zyn. (if)

3. Ook moogen wel alle de zoodaanigeaanflaagen en handelingen op
de gezogte vermeerderinge en beveiliginge des Staats hun oogmerk ge-
had hebben

, gelyk doch meeftendeels den tytel der Godsdienlten ver-

deedieinge, ia Gods naam zelfs , daar toe gebruikt werd. Niemand wil-

de het gelóoven, uitgezondert de geene die 'er voordeel by hadden, als Achter-

Mauritz die geweld-daadige inneeminge der Keurvorftelyke landen , in 't iZai£5H

afweezén des Keurvorfts, hier meede verontfchuldigde, dat, naame- Ulad"-

ly k , de key /.er dezelve had prys verklaart , en dat 'er alzoo een vreem-
de koomen mogt , en ze aan zich trekken. (/') Waarvan wy terttond noch
naader hooren zullen. Doch een byzonder-fchryver vermeit , dat hy in

alle deelen getragt heeft den Keyzer te verpligten , ten deele door zyne
yeld-rogt in Hüngarye , alwaar de Keurvorft Janfredrik, ofhyfchoon
Aards-Marfchalk des Ryks was . wierd agter gettelt , en ten deele, als

hy met den Keyzer teegen den Koning Francois beloofde te zullen trek-
ken. En dit alles gefchiedde door het aanftooken des Kardinaals Albrecht
van Mentz , en eenen van Carlewitz , des Hartogs Staats dienaar , die voor
deezen Mentzfe Raad was geweeft. (k), Ontrent die zelve tyd , tewee-

G z ten

,

(<J)Hill.Joli.I'rid. MSial.c. (<) Sleidan. 1. c. VitaMauritii Ao. 15-94 edita. Scckendorf.L.IIl.
p. 371- (ƒ) Ibid. P41S. (g)Ib.p.4iS. (A)Hift. MStal.c. (0 Sleidan. 1. c.
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jxumd. ten, in 't jaar 1544 wierd Auguftus, Mauritz broeder, tot Coadjutor Aa
Mai!riw\ StifftsMerfeburg gemaakt, op dat daar door deezen broeder, door lift

br
°dco- der Papillen, meer en meer van de Keurvorft mocht afgetrokken, en in

adjwor. teegendeel beide allengskens op de zyde der Geeflelykheid gebragt wor-
den. (/) Want dit was het belle Bisdom in geheel Saxen , en de gemelde

Van Carlewitz prees het Augujlus zoo zeer aan , dat hy fchreef , hy zoude
daar door wel eens zoo veel inkomflen bekoomen , als zyn Heer Vader
van alle zyne Erflanden gehad hadde. (m~) Het welke dan aan de Papillen

,

die op alles heel naauvv acht naamen , een proefverleende , waarom het

de Reformateurs ook zomtydstedoen was. WeshalvenZwr^rdeezeli-
ftighe-id ook zoude mispreezen hebben, wanneer men naamelyk de in-

komflen en Weereldlyke bedieninge aandeVorfl, doch de Geeflelyke
veriund heerfchappye aan den Hartogjorisvan Anhalt toedeelde. Waar op dan de

Ke"zer. Keizerfche Uil zweegen , om dat zy Hartog Mauritz noodig hadden. Ge-
lyk hy het daar en teegen ook over 't hoofd zag, dat de Keizer zyn ge-

geeven woord aan den Landgraaf Filips niet na quam , en zoo lang daar

van ftil zweeg , tot dat hy het Keurvorflendom weg hadde , waarom het

hem ook meefl te doen was geweeft. Naderhand fchreefmen , in zyn
Graf-fchrift , dat tot Fryberg noch te zien is :

Ob prtcfiitam conjlanter fidem & navatam Jlrennè operam Imp. Carolo ah eod.

Rom. Imp. Enfifcr (& EleËlor ritufolennï declaratur. Dat is : Hy was Keurvorft
• geworden, om dat hy de Keizer voljlandig, getrouw, en dapper (teêgen zyn

eigene bloed-vrinden en geloofs-genooten) hadde bygeflaau. (0) En de Pa-

pillen gaaven hem deezen lof: „ Die beroemde Vorfl had geflaadig (al-

„ hoewel hy Luthers was geweefl) met zyn Neefin vyandichap en on-

„ eenigheid geleeft. (/>

)

vfr«rrrin- ^ \yat voor verwerringen 'er daar na door het Interim zyn voorgëval-

ktiuT- len , zullen wy inde Hiftorie van die oneenigheeden zelfs melden. Hier

uit (laat nu noch maar alleen aan te merken , dat hem de andere , die zich

oprechte Lutherlche noemden , befchuldigt hebben , dat hy van Luthers

leere was afgevallen, door dien hy door Joh. ifleben overreed was , dat

het Interim zeer wel aan te neemen en te dulden was , (g-) als ook , om
dat Melanchton zich zeer ftil en bedagtzaam daar ontrent droeg , op wei-

ken de Keurvorft , en de Papillen zelfs , zeer naauw hun oogmerk naa-

men. (/) Aangezien hy zoo wel als de andere Vorlten zich al in veele din-

veric.din- gen van de Geeflelyke liet leiden , en dezelve volgde , die dan ook , ge-

itktmenf" ÏyÏ als de oude fchriften uitwyzen , alle die oorloogen , en zoo genaam-

de Helden-daaden , tot den Hemel toe verheften. Men befchouwe maar

de. Lof-reedenen , Lyk-predikatien , Gedichten , Graf-fchriften , en

dier^elyke , die na zyn dood gehouden en gemaakt zyn , zoo zal men wel

bevinden, hoe zeer alle die daaden, ja zelfs ook de zoodaanige, waar door

het Luthers bloed met meenigte en zonder nood is vergooten geworden ,

geroemt en als heilig verklaart werden. (\r) Ja dat noch meer is , veele van

zyne eigene Predikanten flookten hem tot zulke hoog fchaadelyke

voorneemens goeds moeds op , en bliezen , by geleegentheid , allarm

tot het bloedftorten. Waar van ik alleen een voorbeeld , uit een Schry-

Tot den ver dier tyd met deszelfs eigene woorden , wil aanroeren. Van den Maag-

wulcn deborgzen oorlog had M. Morin aldus gepreedikt: Maagdenborg moeft 'er

oorlog,
onfóf f al was 't dat het in de wolken metyzere keetens vaft hing , en , zoo iemand

tee-

(/) Ibid p. iS. (m) Ap. Seckcndorff'. L. III. p. 497. (») Ib. (o)Nath. Cbytr.Deüc. Jtin. Europ. p.

35-9. Camerar orat.de Maurit.&c. Q>) Lud. ab Avila L. I. init. (j)Thuan. L. IV. p. 96. (r)Hilt.

MSta 1. c. p. zS. (/) Vid. rel. Jo. Majoris oratio de Maur.T. V. orationumMelancht.p.óyS.

Mich. Fendii Programma Tom. II. Script. Witteberg. publ. p. 21. D. Picffingcrs Leich-pred- bey

tlortledern. L. VI. c. ie. Camerarii orationes funebr. &c.
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tccgen die Stad trok, ofbvfcboon om bals quam , zoo zoude hv doch zoo aanftonds Jmfmo.

ten Htemel maren. „ Als de Predikatie ten einde was , zoo ontmoette hem
tot MDC*

,,1). Schejfer; namaals Borgermcefter en Profeflor te Leipzig , die hem
. a.mfprak : M\n Heer , gv hebt het gemaakt dat de Lands-Stenden niet wel

„over N te vrcedenzyn. Jl'y zyn hier, op dat wy myn Heer [de Keurvorfl] zouden

„afraaden, niet teegen Maagdenborg te trekken, en gy bitji hem ondertitffchen

!. Du bUl een boeve , antwoordde hem M. Morus , als alle de andere.

.. Deeze pil moeft hy verdouwen , en flil zwygen ; korts daar op ontrtng

,, M. MfrHS 300 guldens van den Hartog Maxritsjsn naaderhand noch eens

i% löo golden», 700 dat hem die Predikatie ^00 guldens inbragt. (O £11

diergelyke voorvallen zullen 'er wel ontelbaare meer gebeurt zvn , doch

de meefte Schryvers hebben ze niet den en opteekenen , waar door men
dezelve alleen in eenige byzondere fchritten noch moet zoeken. Ons is

hier m\ genoegzaam uit te begrypen , wie aan alle die onruften wel het

meefte is fohuldig geweeft , welke wy nu teegenwoordig te betrachten

hebben. NademaaJ eenige den Hartog zelfs als eenjong Heer in veele

zaaken verontfchuldigen , zynde teegens zulke groote bekooringen niet

fterk genoeg geweeft , nadien hy van een wakkeren dapper gemoed was ,

ook in een vol land quam , en dat hy nu zyn ege meefter zonder eenige

verhindering was, zoo als iemand van hem fpreekt. (/<) Weshalvenhy
zich ook lichtelyk tot alles heeft laaten beweegen , waar hy maar luftig

wat te doen en te woelen vond. En het was niet noodig , dat de gemelde
Predikant, en andere , de bloed-klok zoo fterk trokken , nadien buiten

dat dien Heer zoo heet op deezen oorlog was , dat hy zelfs ook een Pre-

dikant in Zwikkau , M. Cbri/lophel Erinr, beval gevangen na Pirna te voe-

ren , om dat hy gepreedikt zoude hebben, dat niemand zich tot den
Ma.igdchorgfchen oorlog moert laaten gebruiken, (.v)

5. Deeze omftandigheeden hebbe ik daarom moeten bvbrengen , op
dat . wanneer me:i de oorzaaken van zoodaanige aanftootelyke oneenig-

heeden deezer twee \ orften aanfehouwt , men dezelve niet t' eenemaal

\oor ongeloofTelyk houde. My zy \ergunt, dit eenige noch hier by te

voegen , dat ook de Hartog Maurits zelfs een zeer ftout , onruftig, h. Maurits

en heevig gemoed heeft gehad , gelyk zyne daaden , zoo wel als de ge- en vi«fg

tuigeniilen der Schryvers , verzeekeren. Waarom een zeeker Schryver
sem

dit ter nceder ftelt : „Het noodlot had, tot zynen ellendigen dood , dëhee-

„vighcid zyncr driften, en brandende begeerte, om over andere te zeegepraa-

,.lcn, misbruikt, (j) En een ander fchreef van een zeeker Officier wee-

,, gens deeze (lag : Wolfvan U'ertber is meede in den/laggeweeft , en heeft zich

„ontrent myn Heer, dat is, onder derechte haanen, vinden laaten. (z) Van
't gevaar , w aar door hy in Hungarye by na was om hals geraakt , fpreekt

'er een aldus : Hy was toenmaals wecgens zyne ftoutbeid in groot gevaar ge-

weeft , (j) en wat 'er van diergelyke bekenteniïTen meer zyn 4 hier uit zal

men nu van de volgende gefchiedeniffen des te beeter oordeelen kunnen
,

nochtans zoo, dat men de hoedanigheeden vanden Kemxorft Jan Fre- Fiadcn-

drik , zoo als ze hier booven befchreeven zyn , daar neevens houde,
rys*

Deeze bemachtigde in 't jaar 1 541 de Stad Wurtz , onder 't Bisdom van
Meillen geleegen , en leide onverziens 400 man daar binnen , om dat de
Turken-lchatting hem , als Lands-Yorft , was geweigert. De meefte oor-
zaak van deezen twift quam al weederom van een Paap van daan , naame-
lyk , van den Biffchop van Meiden, JanvanMaltitz, die zich teegens

G 3
óen

(*j Chronicon Torgenf MStum p. 107. («) Hilt- MSta p. 10. (x) Schmid. Zwick. Chron. im
Il Th. cnp. 2.p. 3^2. '(y)Camerar. Vit.Mel.cap.96. p. 335". (^)G. FabriciusEpift.adBlaiiumfr.
ap.Crudum Annal. Sucv.p. 688. (a) RempiusCalend. Saxou.p. 101.
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den Keurvorft aan ftelde en den Hartog aanftookte , doordien hy een ge-

deelte van zyn Bisdom onder deeze zyn gebied bad leggen. (/;)Hier quam
de heimelyke haat deezer Vorften terftond aan 't ligt , en zy vervaardig-

den zich beide toen reeds al tot een openbaaren oorlog, zoo dat de Land-

graaf Filips nauwelyks met groote moeite vreede maaken konde. (c) Na
welken, volgens alle waarfchynelykheid , meer als na Luthers afmaan-

fchrift is geluiftert. (^/) En iemand merkt hier neevens zeer wel aan , dat

dit in een zeer ongeleegenen tyd , te weeten , ontrent Paailchen , voor-

viel , wanneer men het lyden Chrifti in de plaats had behooren te over-

weegen. Hierom is deeze onruft ook Fladen-kryg genaamt geworden, (e)

Andere merken ook aan, dat dit werk gelyk als de Fontein en Oorfprong

is geweeft, van alle dieonluften, welke, vyf Jaaren daar na, het land

zoo zeer bedorven en verwoeft hebben.

6. Deeze Vyandfchap brak nu al opentlyk uit , als de goede Keurvorft

,

verre van zyne Landen , teegens den Keyzer te Velde lag , en noch daar

en booven dezelve aan den Hartog Mauritz trouwhertig bevoolen had ,

waar op ook deeze hem alle broederlyke getrouwigheid en nabuurfchap

hadde belooft, (g) Waarom hy hem ook nooit iets diergelyks hadde toe-

vertrouwt , en niet wift , ten deele , hoe hy van zyne eigene dienaars

nu al verraaden en verkogt was (gelyk de Commandant tot Wittenberg

in dien tyd meede al een van dezelve zoude geweeft zyn) en ten deele ,

wat Maurits zelfs voor hadde. Alhoewel deszelrs dienaar , Frans Kram
genaamt, zich toen ter tyd tot Wittenberg had laaten verluiden, dat

de Keurvorft zich wel mocht in acht neemen , want den Hartog Mau-
rits had iets in den zin , dat de Keurvorft noch niet wift. (£) Het zel-

ve wees zich ook wel haaft uit , wanneer de Hartog in 's Keurvorften land

huis hield, de befte plaatzen, uitgenoomen Wittenberg, Gotha , en

EifFenach, binnen 15 daagen wegnam , en daar neevens , alsgezegtis,

voorgaf, dat hy het Keyzerlyk gebod moefte gehoorzaamen, en wilde

voorkoomen , dat geen ander het Keurvorftendom van Saxen aan zich

trok. (/") Over welke groote diverfie zoodaanig eene blydfehap onder de
Papiften ontftond , dat zy , in 't Keyzerfche Leeger , voor de ooren des

goeden Keurvorfts , en tót zyn groot verdriet, alle het grofgelchut lie-

ten los branden. (£) Daar beneevens was dit ook byzonder bedroeft , en
voor de arme onderdaanen ten hoogften fchaadelyk , dat zy , niet alleen

nu van deeze , en dan van geene partye , onder contributie gezet , geplon-

dert , en in alle deelen quaalyk gehandelt wierden , maar dat ze ook , tee-

gens hun beloofden pügt , nu den Hartog, endaar na weeder den Keur-

vorft (als hy in 't jaar 1747 weederkeerde , en niet alleen zyne , maar
ook alle des Hartogs plaatzen , tot op Leipzig en Dresden na , innam )

zweeren en huldigen moeften , enmenalzoo, onder de zoogenaamde

„ Euangelifche , met de eeden gelyk als fpeelde. Daarom klaagen de Jaar-

„ boeken der zelver tyden ook , dat de huldiging , die men aan den Har-

„ tog had moeten doen , maar 8 weeken hadde geduurt , en men had naau-

„welyks deezen verlaaten en den Keurvorft huldigen moeten, of 't lot

„ was weeder andermaal zoodaanig omgekeert , dat Maurits Keurvorft en

„ Lands-Heer wierd. e. z. v. (/) By deeze geleegentheeden , hebben de

Predikanten in de fteeden zich ook reedelyk na 't weeder weeten te voe-

gen,

(b) Scckendorf. L. III. p.403. (c) Vid. Sleidan. L.XIV. p. 4o f . Hortlcdcrns Tom. I. L. V.c.'

13. Pcckenlleinius de Fam. Wittik.p. 21. Spangenberg Chron. c. 372. p. 439. SpcnerusSylloge

Hili Gen. p. 35-0. Schmid.Zwikk.Chron.p. 334. (d) Tom. VIII. Altenb.p.42. («)Dref

H.Milicn. Vl.p.443. (/) PeiferQsLipf.Lib.lv. 11. 23. p, 46 1 . (g)HiItor.Jorr.Frid.MSt

eilérus P.

. MSta p. j o.

(é)Ibid. (i) Sleidan. LX VIII. Thuan. L II. (ijlidettt. (/) Jerein.SimonEiienb. Chron. t*. 111.

p. 5-72. TobiasSchmid. Zwick. Chron- P. I. p. 270. Meltzcr Schneeb. Chron. p. st-
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gea, de lieden door haare antwoorden verzeekerende , dat den uitter- jawMOi

h ken eed, die men den Keurvorft gezwooren hadde, in deezen geftrenge
' ot MOÜ'

nood , geen zwarigheid altoos aan het gevyeeten konde toebrengen, (m)

Wat 'er ook verders voor tweed ragt , krakeclen en flaan , hier neevens

onder burgers en boeren is voorgevallen , tcrw) 1 d' een goed 'Kcnrvorflx ,

en d' ander goed Ilartogs zyn wilde, melden ook de gekhied-fchriften.

Ik zwyge noch \ eele andere aannierkelyke omftandigheeden.

7. Na deeze weederkomft nu nam, als gezegt is, de Keurvorft de

meefte plaatzen in Meuten en Saxen weeder in , en beleegerde \ oornaa- Le!p,ig •

melyk Leipzig , en dat , gelyk eenige daar by voegen , om zich aan den

Hartog te wreeken, waar van doch deeze niets voelde , en wierden de

arme onderdaanen maar alleen geplaagt. Gelyk het dan de Schryvers ook
een zxvaare engrouwzaame bclcegeringe noemen, waar door de Keurvorft: de

Stad op de heevigfte wyze heelt aangetaft. (0) Waar onder , als licht te

denken is , veel bloed der Lutheriche van beide de kanten is geftort, doch
w aar uit men noch daar en booven op goed oneuangelifcb , maar een korts-

w\l plagt te nviaken , gelyk de Hiftorien wel uitwyzen. De Keurvarft

zélfs is aldaar in groot gevaar geweeft: $ als hy , naamelyk , eens over tafel

zat , quam 'er uit de Stad een Canon-kogel door zyn tent , en recht mid-

den in zvn ichootel vallen , waar van daan de plaats nu noch übelejjeus,

dat is , fïcebt eercn , zoude zyn genaamt geworden, (p ) Nochtans merkt
men aan , dat het de Keurvorftelyke Officieren in deeze beleegeringe

geen rechten ernft is geweeft , en dat 'er daarom ook geen generale ftorm

gefchied \va^, om dat zy meeft hunne huisgezinnen en goederen daar

binnen ge\lugt hadden. Hier van daan komt het fpreekwoord : Leipzig

legt voor Leipzig. Als meede ,

Leipzig legt buiten , Leipzig legt binnen ,

I) laiom kan Leipzig Lcipzigniet winnen.

Hier by werd ook van een Hoog Keurvorftelvk-Officier , de Heer yan Bo-

nikaiiw , verzeekert , dat hy , als de beleegeriuge nu binnen weinige daa- h« °p-

gen zoude opgebrooken worden , op een gezette tyd op een wit paard der bd"e-

rondsom de Stad heeft gereeden, om aan die van Leipzig het teeken te
g" nnge-

gee\ en , dat 'er niet meer na binnen zoude gefchooten werden. (;•) Waar
op men de Keurvorft overreedde om af te trekken , en zich na Dresden te

wenden, daar Hartog Maurits zich ookaanftonds weg pakte. Verders

ried men den Keurvorft aan , een deel des Leegers na de Boheemlche ^aa

uft

e

grenzen, en het overige na andere plaatzen te zenden , opdat hy daar o.ndaan.

na des te lichter mogt overweldigt werden , na dat Maurits , door den
Bilïchop van Arras , om des Keyzers aantogt zeer ernftig had aangehou-

den, waar na dan ook die zwaare neérlaage volgde , die ik hier booven
nu reeds verhaalt hebbe. (O OndertufTchen was 'er over al in 't land groo-

te fchaade gefchied. In Leipzig had de Keurvorft , door 't vuur-werpen
het st. Pamvels Collegie , 't welk eerft nieuw gebouwt was, verbranden
gantfeh ten gronde geholpen , (f) daar en booven had de peft in de Stad

zeer geregeert , en veel volks , daar onder ook eenige voornaame per-

zoonen , iu'tgraf gefleept. (k) Hoe men nochtans van alle deeze onhei-

len maar kinderfpel en jok gemaakt, en zich van beide de kanten aan

Gods kaftydinge heel weinig gekeert heeft , is uit de booven-gedagte
procf-ftukken der Hechte beeteringe wel af te neemen, gelyk ook liet

lied

,

(m) Schmid. I. c. («) Vid. vd Andrcas Mollcrus Bcfchrcib. Frcyb. Annal. S. P. II. p. M 1 -

(o) Schncidcr Lcipfiger Chron. c. VIII. p. 427. (p) Cafpar Sagittarius de Vita Joli. Frid. §• ' 3. p. 35".

(7) SchiKider 1. c. p. 4 :y. (r) Hift.MSta p. 21. (^Ibid. (») Pftifcrus L. UI. §-. 4. («) Camera:.

\ itaMcl. c. 77. p.274.
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ja« Mn. lied , het welke in dien tyd gemaakt was , zulks wel aanwyft j waar in de
•ei mdc. LeipZ igers onder malkanderen aldus zongen

:

Zy (naamelyk de Keurvorftelyke) noemen ons (Leipzigers) der

Paapen-flaaven ,

Als badden zygantfch heiige gaaven ,

Enfchreeuwen , irek den aeegen

;

Als hy de Stad niet winnen kon

,

Heeft hy maarfchaade enfchand' verkrecgen. (x)

Ook in een ander Lied.

Wat Maurits in goë meining deê

,

Heeft by den Keurvorft gantfch geen (leê

,

Het is een ouden haat

,

Die nu het eerfi te voorfchyn komt

,

Die lujl heeft , die verftaa 't. (y)

En noch verder, daar ze zich over de hardigheidyaa den Keurvorft

beklaagen

:

God wil d' e/lendenfchouwen aan.,

Die ons nu voor onze oogenjlaan ,

En \vy noch lyden t' eiker uur

,

Door roof, enmoordery, en vuur,

Waar door de weinige armefchaapen

,

Die Chriflus zuur moefl t' zaamen raapen

Veragtet werden en verftrooit. e. z. v. (z)

veranda. 8. Neevens deeze gepleegde vyandlykheeden der tweeVorftentee-

gemoed', gens malkanderen , ftaat ons noch al een weinig , van de groote verande-
teB

* ringe, zoo der andere zaaken in Saxen, als wel voornaamelyk der ge-

moederen, aan te merken. Want, na dat nu de Keurvorft was gevangeft

genoomen , wierden , als vermeit is , aan den Hartog , neevens het Keur-

vorftendom , ook de daar-onder-gehoorende landen van den Keyzer in-

geruimt. Alhoewel ze Jan Fredrik , nadeszelfsdood, evenwel weedef

eifchte , en zich daar toe met alle magt vervaardigde , doch hy liet

zich noch eindelyk op de Naumburgfche te zaamen -komft van Hartog

Aiwtftus ftillen. (a) Hier openbaarde het zich nu ftraks oogenfchynelyk ,

in veele geweezene Keurvorftelyke onderdaanen , hoe trouwhertig zy

het met hem uithielden, en ook, hoe ze de opgaande Zon, door 't ver-

laaten der ondergaande , koften aanbidden. Ik wil hier de eigene woor-

den van een eerlyk man , welke in dien tyd geleeft heeft , ter needer ftel-

len , wien ook alle die voorvallen heel wel zyn bekent geweeft. Zyn
oou van fchryven luid dan aldus : ,, Terwyl de Keurvorft nu , door des Keyzers

„vergunninge, te Wittenberg was , nam Dr. Pommer (toen ter tyd Super-

^intendent of opperfte Predikant) ook voor, om hem eens te gaan aan-

„fpreeken : hy wierd ook terftond by hem ingelaaten , door dien de

„Keurvorft zich inbeeldde , dat hy de eene of de andere trooft-ryke

,,fpreuk uit Gods woord, in deezenzynen ellendige ftaat van hem zou-

„ de hooren. Maar hy hoorde geenen anderen trooft van Dr. Pommer , als

,

„dat hy zyn achterftallig loon oftractamentverzogt, en 'er wierd aan

„ geen vertrooften ofbeklaagen altoos gedagt. Hier op lier hem de Keur-

„vorft de begeerde betaalinge toetellen. (J?~) En vervolgens fchryfthy

van

(*)Ap. HortkderP.I. LUI. cap. 5-6. p. 5-29- (y) Ib. p. f36. ft)P.p6. (4)Sleidan.L.XXV;

Thuan. L.XII. (4;Hilt.MScadeJoh.Frid.p. 20.

Dr Pom
meiens.
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vanden nieuwen Heer zynStaat-kundc, om daar door by de Geleerde jêarMD,

en 'c volk. zich aangenaam, te maakcn. „ Hy vereerde aanflonds aan Dr.
,otMDt--

„Pommer en Dr. fHips , ieder een Pomp-mutze (gelyk men 't in Saxen

, noemt) vol daalders , en liet hen daar benecvens ten ho'ógften van zynginifl ver-

,, zcckcrcn. Daar en booven vielen hemftraks alle de Geleerde tot IVittenberg zeer

„ toe , en hy verkreeg volkoomenllyk hunne genecgentheid. Want hier door ver-

,, eaaten zy in korte tyd hunnen ouden gevangen Heer t' eenemaal.Want,

„ais Doel. Pommer eens, in 't belluit desgemcinen gebeds , opdenPree-

„ dik-floel ook voor de Weereldlyke Overigheid gebood te bidden , zoo

,, vermaande hy zyne toehoorders , dat ze ook voor hunnen genaadigen

„lieerde Keurvorft zouden bidden. Doch ik meenc hier door niet , (zeyde

,, hy) de oude Kcurvorjl , Heer Jan Fredrik , maar den tecgemvoordigen onzen

„genaadi^n llcci , M.mrits , dat is een regtfehaapen , goeddaadig en mildVorft ,

„ hy heeft voor weinige daagen aan den Heer Philips en my , ieder een Pomp-mut-

„ ze vol daalders gefchonken. Hier by werd ook al vermeld , dat niet een

„eenig Profeffo* van Wittenberg den geweezen Keurvorft, door een Endcran-

„ brief, of anders, getrooft hadde, behalven alleen de oudeRegtsge- geleerde."

„leerde Dr. Hieronymus Schuif, welken man veele (buiten twyfel om zyn
„vroom leeven) vooreen halven Papift hebben gehouden, (c) Anderzins

vinde ik een trooft-fchrift , aan de Keurvorft, in'cjaar 1548 gedrukt,

van Mr. Kafpar Jqitila , Opper-Predikant tot Saalfeld , waar op geene ook
7 ;er fraav heeft geantwoord. En , of fchoon Melanchthon , in een brief

aan deezen zei ven Superintendent , de Wittenbergers verontfchuldigt tee-

gen de nafpraak . als zouden zy zelfs ook bet gebed voor Jan Fredrik ver-

booden hebben . (</) zoo blykt doch , Uit de overige omftandigheeden, het

rechte teegendeel. Nadien men indien tyd doorgaans, door het geheele

land , met deeze woorden het volk de neèrlaag desKeurvorfts opentlyk

heeft aangekondigt, ook zelfs in de Lutherfche Kerken : De l'yandivasby

Mublberz gevangen , enzymolkge/laagen, dcrhalven zoude menhetTeütum
zinden, (e) Waar op met recht welpaft, het geene hier booven in 't zde

Hoofd/l. §. 3. uit 7.1c. Andrea is bygebragt. Ofnu ook de nieuwe Keurvorft

,

by deezen toeftand van zaaken, wel een opentlyk gebed voorde Oude
zoude hebben roegelaaten , hief van oordeele een ieder zelfs.

9. Doch ik moet my, om de kortheid te betrachten , tot de volgende

Oorlooc;en lpoeden , en ook daar in maar de allervoornaamfte omftan-

digheeden aanraaken. De hier naaft volgende onruft ontftond met de ""^
Maagdenborgers. Deeze weigerden volftandig het Interim , op het bevel OOIlos-

des Keyzers , aanteneemen, en wierden daarom vanden Keyzer, in 't

jaar i 5
|~ , en weederom , in 't jaar 1549 inden ban verklaart, enallete

z.umcii Vogel-vry gemaakt , uit oorzaake , om dat zy het Smalkaldifche

Verbond noch aangehangen, zich teegens hunne Overigheid opgeftelt,

en de Majefteit gequetft hadden. (ee~) Nu hadden ze zich ook in der daad
op 7j»»Frr</r/l zeer vedaaten , en, in 't jaar 1547, als hy weeder te rug-

ge quam , zich teegen de Dom-Heeren als vyanden verklaart , ook had-

den ze de inkomften des Capittels weggenoomen, en anderzins zich

Veel te verantwoorden gemaakt, (ƒ) Doch de Dom-Paapen, en andere
Papillen hadden geen ruft voor en al eer zy een vuur hadden aangeftoo-

ken. Aan de andere kant verzuimde men ook niet allerhande vyand-
lykheeden te pleegen, zich inbeeldende, dat men, weegens het Inte-

rim , een rechts aardige zaak hadde , alhoewel het de andere daar wel het

minfte om te doen was. De yverige Lutherfche Predikanten vermaanden
II. Deel. H het

(c)Ibid.p. 16. (d) VoIum.I.Epifl. p.4f2. («)SchmidiusChron. CygncxP. II. p. 35-3. («)Slci-

d:in. L. XXII. Hortleder 4\ II. L. IV. c. 2. (f) Chvtrxus L. XVI. p. 415-. DreilèrusP. 11. Mil-
ieu, p. lil.
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jaar md. het volk en den Raad , om zich te verweeren , en het uitterfte af te wach-
totMDC

'ten, ze preezen ook hunne ftandvaftigheid , en dat ze, voor alle ande-

re , hun lyfen leeven hadden gewaagt , waarom ze dan ook de Stad zelfs

niet anders , als Bethulien in Saxen noemden , en hunne brieven al2oo

onderfchreeven. (g) Daar en teegen getuigen andere , die zich nu van de

yverigfte Lutherlche afgezondert hadden , dat Flaccius en zyne vrinden

alleen de voornaamfte ftifters des opftands onder de burgers in Maagden-

burg geweeft waaren , niet teegenftaande dat de Stad aïreede in den ban
Diaden was . (/;) Doch het zy daar meede zoo het wil , het was al weederom zeer

KeurTOrtt aanmerkelyk , dat juift een Luthers Vorft , de Keurvorft Maurits , zich
Manws.

j_
et

_

gebrujken 5 om t na de wil der Papillen , zyne eigene Geloofs-genoo-

ten te verderven en uit te roeijen. Waar over zich de Roomsgezinde

zelfs verwonderden, dat de Keurvorft dit evenwel had op zich genoo-

men , alhoewel het ten diende der Papillen was , en dat de Keyzer hem
de vryheid des Landgraafs niet had willen toeflaan. (/) Een burger van

Maagdenborg fchreer in 't begin deezer gefchiedenifTe daar van aldus.

„Men ziet, boe grouwzaam , zonder eenige barmhertigheid de menfchen , on-

,, der en teegens malkanderen , te werkgaau , als ofze niet dan duivelen waaren ,

„niet alleen de openbaare vyanden , maar ook , die. als vrinden , befcherminge

„ belooven. (k) £n een ander noemt het een harde zaak \
die voor Euange-

lifche naauwelyks verdraagelyk icheen. Een zeeker Poëet voert de Stad

aldus klaagende in

:

Hicpïetatis honos } Ea lihertatis amataz

Gratia ? Quidferet , ffcelus aufaforem >

Dat is : Is dit het loon en den dank voor dat ik myn Godsdienjl en vryheid heb

lief gehad > Wat zo.ude men my wei aandoen , indien ik ietsfchelmachtigs

hadde bedreeven ?

En wat verder.

Atque utinamfevipotius mea vifcera Thraces

Perfaquc , (& extremus dilaceraret Arabs !

—*, vulnera cognatafuut graviora manus. (/)

De zin hier van is: ik wilde liever onder de handen der wreedeThraciers

,

Per/janen , of Arabiers gevallen zyn. Want , dat ik dit van myne eigene ge*

loofs-genooten moetijden , fmerimywelhet mee/Ie van allen. (/)

Ja , by-aldien ze het ook geweeten hadden , dat de booven §. 4. gemelde

Mr. Morus , door zyn prediken, de Keurvorft teegens hen hadde opge-

hitft, en, (gelyk alle zulke bloed-predikanten) by na alleen aan alje het

onheil fchuldig waaren , zy zouden noch wel heeviger daar over geklaagt

hebben , en eindelyk beflooten : Onaade Piedikanten zyn de eerjle beginners

aller onheilen.

Bdoop 10. Alzoo beleegerde nu de Keurvorft , op zoodaanig een aanftooken,

oórïogj. de Stad, van den 4 vanWynmaanddesjaars 1550 af, tot op den } van

Slachtmaand K51 toe, en alzoo, een geheel jaar en 7 weeken lang.

Voor eerft bedreef Joris, Hartog van Mekelenborg, (die nochtans ook

een Lutheraan wilde zyn") groote ongerechtigheid en boosheid , door

dien hy met het allerondeugendfte volk uit het leeger van den Hartog

Hendrik van Bronswyk , in t Maagdenborgze gebied over al ging blaaken en
bran-

(g)Nic. Gallus ap. Fechtium P.If. Epift. Theol.p, 18,2,9. (fc)Peiferus L. III. p. 397. /7)Spon-

danus Audi, Chronol. A. 1
5-5-0. (IQ Seballian Btiïelmeyer vom MagdeÖürg. krieg proef. (I) Dreflc-

rus 1. o p. 461 . Petrus Lotichius L. II. Eleg. 4. p. 45-, 47.
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branden, en daar door eene onuitfpreekelyke fchaade deed , en, gelyk j«r mi*.

men fchryfri met de menfchcn heel wreed en oncbrifielyk omjprong, ende bun
'

veel tpeds voor HfandfcbatHmen afperfte. Hy floeg ook daar na , den ix van £££iA

Her'fftmaand , by Hildersleben , over de 1 100 der Maagdeburgers dood.

( w) Hier voor ontling hy daar na w ceder tot loon , dat hy van de burgers

wierd gevangen, en byria onder hunne wraakgierige handen was omge-

koomen. (») Alzoo dat 'er , van beide de kanten , na de vvyze des oor-

loos ,
ongerechtigheeden en gruwel-daaden genoeg gepleegt wierden

,

Henooitttict het Euangeliuni kunnen overeenltemmen. Om welke reede

ook een Papift zelfs met mishaagen aanmerkt , dat men in dien oorlog
•'

meer met lafter-fchriften als deegens teegens malkanderen heeft gevog-

ten , doch hv voegt daarook met eene by , dat de Keurvorft de needer-

laas van den Hartog Joris , door de dood veeier burgeren , genoegzaam

bande aewcooken. (0) ^en belcheide Godgeleerde lchreeftoenmaals aan

een zvner vrinden : Dit was voor verjiandige lieden wel de groot/Iefmerte, dat

die reene , welke bet woeden der Tyrannen behoorden te beletten en ook mïjjchien

wel konden , noch daar en booven , vm denjammerlykenjlaat van deeze goede Stad,

in de vuiii''lachten. (p ) Gelyk dan ook verfcheidene , jade Groote' zelfs

hier onder hun voordeel zochten. Zoo dat 'er , zelfs van de Lutherfche, onrecht.

in 't Mansveldze gebied , verhaak werd , dat in dien tyd veele van hen l"£
li '

daar na toe zyn getrokken , om rykdom te bekoomen , doch ze waaren

in tee^endeel bloed-arm geworden. (?) Gelyk als ook Spangenberg , en

andere, bewvzen, dat niemand van hen , die teegen Maagdenburg had-

den helpen vechten , een natuurlyke dood was geftorven. Doch onze uuflag,

naauwe bepaalinge lyd geen meer aanmerkingen , derhalven zal ik maar

van den uitflag dit noch zeggen , dat noch eindelyk , na veel moorden ,

branden , rooven , en andere vyandlykheeden , gelyk ook , na langduu- •

rige onderhandelingen, de Maagdenborgers zich aan den Keyzer moe-

flon onderwerpen , en ze zyn alzoo van de beleegeringe ondlaagen ge-

worden. Nochtans ging het daar meede aldus toe , dat zy wel in 't open-

baar beloofden , het laatfte Augsburglche Befluit , ontrent het Interim ,

op te volden. Doch in 't verborgen had hen de Keurvorft verzeekert, hen

daar van te zullen bevryen , alzoo hy buiten dat nu reeds al van zins was ,

om c\en Keyzer op 't lyfte vallen, (r) Ziet, zoo wierd alles , op eene

verdon ene 'flaat-kundige wyze, na ouder gewoonte , afgehandelt, en

evenwel moed het den tytel van een heilige rechtvaardige zaak , yver tot

den Godsdienft , en diergelyke , voeren. (*)

1 1 . Doch , als nu te dier tyd , en in 't vervolg , Maurits zag , hoe wei-

nig de Keyzer alle zyne beloften na quam , en, 't geene wel het voor-

aaamfte was, dat hy zyn Schoon-zoon , de Landgraaf, niet los liet,

zoo zoet hv , na gewoonte , eindelyk de zaak met geweld uit te voeren

,

en hy trad dierhalven met den Koning van Vrankryk in een Verbond.Het

gerugte van zyn aantogt ,
jaagde ook allen reeds eene groote vreeze aan , ^™°f-

zoo dat 'er zich veele uit het Concilium van Trenten weg pakten , en na huis vddt'ogt

fpoedden , te meer noch , wanneer de Keurvorft zelfs zyne Afgezanten K
C

c

e

f"r.
d9

van Nurnberg te huis riep. Ten laatften , in 't jaar 1552 , quam hy met

zyn voomeemen opentlyk voor den dag , klaagde , door een openbaar

„ gefchrift , aan de Ryks-ftenden , over des Keyzers onrechtvaardigheid ,

Hz „ hoe

{m) SpanccnbcrgChron.C. 387. p. 460. Slcidan. l.c. Befzelmeycr initio. (») Spangenberg Slei-

dan. l.c. (o)Carolus CararaGerman. S. Reltaur. p. 26. (p) DavidChyiraeusepilt. ap. Fechtium 1.

c.p.11. (q) Spangenberg Chron. (r)Id.l.c. (j)Sleidan. l.c. &exeoOlianderCent.XVI. H.E.

Lib. UI. c. ó. Cont. omnmo Hortleder To. II. L. IV. toto&ap. SchardiumTo. 11. Rer. Germ.p.

5-18. feqq. ChytrxusL.XVÜ. Thuan.L. VIII. PontusHeuterusL.XUl. Auftriac.c.j. Ammers.

feach Magdeb. Qiron. P. II. p. 132. feqq.

'
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jmimd. „hoe dat men de Augsburgze belydenis maar t' eenemaal zocht te
totMDc.

^ onc)erc| ru^^en (
de Landgraaf, alhoewel teegen het gegeeve woord

,, gevangen , noch niet wilde los laaten , en de vryheid van geheel

,, Duitfland krenkte. Waar door hy , en des Landgraafs Zoon , voor-

naamen om zyne vryheid door de waapenen te bekoomen. Hier op
toog hy dag en nagt , met eené groote vaardigheid , recht op Augs-
burgaan, en nam die, naeene beleegeringevaii4 daagen , in, en (tel-

de den Raad , die te vooren door de Keyzer was afgezet , weeder aan.

Verders quam Alhrecht , Markgraaf van Brandenborg , by Rotenburg

tot hem , die rondsom Ulm , met blaaken en branden , zeer flecht huis

hield , alzoo hy de Stad zelfs niet kon bemachtigen : eifchte ook van

de Stad , Geiflingen, over de 1 8000 guldens voor brandfchatting. Onder-
tuflchen bemoeide zich de Koning Ferdinandwel , om tot Lintz den Keur-

vord te bevreedigen , doch deeze floeg hem zoodaanige voorwaarden
voor , die hem geen zins aanftonden. Waarom Manrits zich in aller yl na

de Alpestoe begaf, alwaar hy des Keyzers volk ten deele ter needer

hieuw, en ten deele verflrooide. Hier op nam hy het vaile Slot Eeren-

burg in , en hy was nu niet meer dan twee mylen van Infpruk , van waar
DesKcy- zich de Keyzer, met Koning Ferdinand, over hals over kop weg pakte

,

*"s viugr.
^^ na Villach vlugtte , na dat hy kort te vooren Jan Fredrik hadde los ge-

laaten. De Keyzer nu was hier door vry gedwee geworden , en wendde
alle vlyt aan, om, op de aangedelde VergaaderingetotPafTauw, alles

weeder goed te maaken; de Middelaars moeden zelfs ook de vorderin-

gen des Keurvords voor billyk erkennen , byzonder wat de Vryheid van
Duitfland, en de begeerde geloofs-vreede betrof. Doch, doordiende

Keyzer noch al tot geen volkoomen befluit koomen wilde , zoo trok de
Keurvord weeder van daar , en beleegerde Frankfurt , hoewel te ver-

geefs. (O
12. Hier quam nu de Koning /rWmWweederom tufichen beide, en

bragt eindelyk na lange en veelvuldige dribbelingen , Manrits zoo verre

,

paffimw» dat 'er, in 't jaar 1552 den 2 van Oogdmaand, een Verdrag wieid ge-
vcidcag.

rro flren Inliet zelve wierd, beneevens de vry-laatinge des Landgraafs,

eene te zaamen-komde binnen 6 maanden aangedelt , blyvende inmid-

dels alles, aangaande den Godsdiend, invreede, en zouden als dan alle

de verfchillen , op eene godzaalige , goedaardige , en rechtvaardige

wyze , t' eenemaal afgedaan , en by gelegt werden. De Augsborgze
Geloofs-genooten zouden in 't Kamer-Gerigte toegelaaten , de in den
Ban verklaarde ontflaagen , en die onder de Franiche gedient hadden

,

ongedraft weeder aangenoomen werden e. z. v. (z<) Hoe hier op de
Keurvord en Landgraaf op. vrye voeten zyn gedelt, is nu reeds al ge-

meld : Doch , wat daar en teegen de Markgraaf Alhrecht heeft by de
hand gevat, zalzooaandonds noch gezegt werden. OndertiuTchen wierd
nude Ryks-dag, totPauflauw beflooten, tot in 't jaar 1555 opgelchort,

Ryksdag als wanneer ze ten langen laatden tot Augsborg , alhoewel in 't afweezen
Augs- jgg Keyzers , alleen van Ferdinand en de Stenden , op den 5^11 van Sprok-

kelmaand , wierd aangevangen. Alhier delden 'er zich veele teegen het

genoomene befluit, dat men in de zaaken van den Godsdiend eene be-

ftendige en volkoomene vreede maaken zoude. En de Rooms-gezinde
keverden een vinnig gefchrift, teegen den eifch der Protedanten over

,

uit wiens kragt het ook zelfs den Biflchoppen , en andere Geeflelyke per-

zoo-

CO Thuan. Lib. IIX. & feqq. Sleidan. L. XXIII &XXIV. Chytrxus L. XVII. Pontus Heute-
rus L. X11I. Aurtr. c. 12. feqq. Hortleder To. II. L. II. c. f. feqq. Petrus Suavis L IV. Hilt.

Concil. Trid. &c. («) Sleidan. L. XXV & XXVI. Thuan. L. XVI. Chytrxus L. XV111. Peucer.
Chron. p. 976. Schilterus de Libert.Eccl.Gernj.p. 1034.

tot

borg.
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zoonen vry zoude (laan , om tot d' Augsborgze belydenis over te moo- I«<md.

gen gaan. Deeze, en andere ftribbelingen nu , maakten de zaak. zoo
wMDC1,

zwaar, dat de Koning den Ryks-dag reeds doen fcheiden , en tot in 't

volgende jaar uitflellen wilde: Tot dat eindelyk de Proteflanten , zoo
wel als ïerdinand, ontrent het gcdagte poinct , zich na malkanderen een

weinig voegden, zoo dat noch, in 't laatfle van Herfftmaand , de zoo
genaamde Preede van Religie , \olkoomentlyk geflooten wierd. Tot on- Gciooft-

derhoudiniie van welke, zich de Papiflen teegen de Proteflanten, en
vt"d*

deeze weedcr reegens geene , verbonden , gelyk als daar van de Artikelen

over al in 't Hoogduits te leezen zyn. (x) Doch , weegens het gemelde

pointl van de Vrve-keur, of, dat de Geeflelykeperzoonenook, zon- vrye-kenr.

der hun ampt of andere Privilegiën te verliezen , van 't Pausdom moch-
ten afvallen , ontftonden op de naafle Ryks-dag tot Regensburg , in

't jaar 15:56 ,
gelyk ook op veele volgende Ryks-daagen , heevige

dijpuiten, die nooit tot. een volmaakt belluit zyn gekoomen 3 maar veel

meer heeft men deeze bepaalinge altoos in de Geloofs-vreede geflelt , dat

een Geeflelyke, van Godsdienft veranderende, ookvanzyne^«<?/cie«

of voordeden zoude verfleeken zyn , aizoo de Papiflen het voorichree-

ve poincl gantfclvuit niet wilden inwilligen,- zoo dat iemand eens zoude
gezegt hebben: Als men dit toejlond ,

.
zoo was bet eeven zoo veel , als ofmen

den Rüomfchen Godsdienft het mes op de keel zette, (y) Onderwylen zyn daar

over veele twift-fchritren voor en teegen , uitgekoomen : (?) waar in men
nochtans aan beide de kanten niet veel vreedeliev ent- oiChriftelykheid

vind.

13. Aldus bequaamen dan nu die van de Augsborgze belydeniffe, na

zoo veele uitgeflaane en langduurige verwerringen , eene taamelyke zee-

kerheid en uitterlyke ruft , die hen echter de Papiflen santfeh niet gun- Gevolgen

• ,111 -ïii 1 i * n ° 1,1 biet van.

den , en door allerhande middelen weeder zochten te ftooren, gelyk daar

v.ui ontelbaare , zoo woorden als werken , t' zedert aan den dag gekoo-

men zyn: waar uit men wel joornaamelyk gezien heeft , dat ze toen-

maals op den Kevzer zeer t' onvreede zyn geweeft , en , dat ze deeze Ge-
loofs-vreede voor hunne Kerke ten uitterflenfchaadelyk hebben geacht

te weezen , om dat ze naamelyk daardoor verhindert wierden , om de

Ketters uit te kunnen roeijen.(a)Alhoewel de Lutherfche zelfs zich ook
al in veele voorvallen zeer aanftootelyk hebben gedraagen , en wel voor-

naamelyk niet zelden , ja in die onderhandelingen zelfs zoodaanige oog-

merken hebben laaten blyken , daar uit men het rechte teegendeel hun-

ner voorgeevinge wel noodwendig moefl befluiten , te weeten , dat men
den Godsdienft ook al maar tot een dekmantel der heerfch-zugtby hen
heeft gebruikt. Nademaal het immers niet volgens de oprechte Euangeli-

fche leere was, wanneer men vreesde, dat het een fpot voor de Kerke
zoude zyn , indien iemand , om naaren 't wille , zyne goederen , eerc

en achtinge modi verlaaten. Ook zullen de hier na volgende befchryvin-

gen van den inwendigen toefland der Kerke , wel klaar toonen , hoe ver-

\ aarlyk deeze rufl is misbruikt geworden. Een eerlyk man van dien tyd

,

geeft daar van een zeer flegt getuigenis, 't Istebeklaagen, fchrytthy
;^ Misbruik

veele deeze guldene vreede en vrybeid des waarachtigen Godsdienfts niet aan wen-'

den, om de oprechte godzaaligheid , bet geloove , en 't gebed'te oeffenen ; maar

H 3 enkel

(x) Ar ud Chriftoph. Lehmannum in A6iis publ. & original. de pace Religionis laudatis ab Eifcn-
harto de ride Hiltor. p. 91. Arumeum, Beloldum, aliosque Juris Publ. Scriptores. Conf. Reichs-
Abfchedcp. 109. leqq. Dedekcnnus Confil. Theolog. p. 89. Ofiander Cent. XVI. L. III. o i3.

(v)Vid SleiJan. l.c. Olïanderl.c.c. 24. & 32. Monr.imbanoCap. V. de ftat. Imp. § II. &ibiChr.
Thomaliusp. 2 $-3. (%) Vid. Philip. Heilbrunners widerwcrtigcCenfur undurrheildcrPaebfdichen
Scribenten von der Augfpurgifchen ContetTion , dabey auch derr'reyftellung gedacht &c. Laugingeu
15-98. iu^o* (ü) Cornelius a Lapide , Grctlerus, Forerus, Mafenius ceterique paflim.
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J,>" md. eilkel en alleen , tot vermeerderinge van twift en bitterheid , door veeIe onnoodige

en eergierige diffuiten. (Jo) En een weereldlyk Schryver klaagt zeer over de
groote onbefcheidenheid van veele Predikanten, die, vlak teegen de
Keyzerlyke inftellingen aan , de heilzaame Geloofs-vreede t' elkens

,

door hun veelvuldig lchelden , difputeeren , lafteren , en verdoemen , ge-

woon vvaaren te ftooren , waar teegen hy de Ryks- Bef] uiten aanvoert, (c)

Want die arme menfchen beeldden zich in, dat zy nu al weeder Heeren
waaren geworden , en de magt hadden bekoomen , een ieder door hun-
ne oordeelen te overfchreeuwen , gelyk als buiten dat de verdorvene na-

tuure , wanneer men haar maar de minfte vryheid toelaat , zeer gaarne de
heerfchappye over andere aanneemt. Deeze verdorventheid nu vertoon-

de zich wel voornaamelyk, wanneer de Lutherfche de zoo genaamde
Calviniften t'eenemaal buiten deeze Geloofs-vreede ftooten, en op elk

blad, zonder eenige nood of nut, geftaadig, op de kant ,, of in de ver-
uitfkuing klaaringen, daar by voegden: Hier werden de Calviniften uitgeflooten : de

formeVi- Calviniften bebooren niet onder deeze Geloofs-vreede : Calvinifta'hic excludun-
den

' tur a pace religionis. Alhoewel 'er met geen eenig woord van hen gerept

wierd $ (^) ook zyn daar na , in de Olenbrugfche vreede , diergelyke

uitleggingen voor valfch en ongegrond verklaart, (e) Om welkereede

ook een zeeker verftandig Schry ver , de heevigheid der Geeflelyke voor

den rechten oorfprong van deeze en meer andere ongerymtheeden fielt.

(ƒ) Om de overige Gefintheeden of Settenrm, behoefde men niet eens

te denken , doordien ze by de weereld t' eenemaal niets geagt waaren , en

dat het voor hen niet nut was , door de goede en zeekere daagen met de
groote Opper-gezintheeden verdorven te werden.

14. Vervolgens hing ook aan de uitflag van denboovengemelden Oor-
log , van Maurits teegen den Keyzer , de volgende beroerte , welke door

^"rechu den meergenoemden Markgraaf Albrccht al ftraks daar op, met veel aan-
beiocrte. ftootelykheid en lchaade , wierd aangeregt, en wel, in 't begin, onder

een grooten fchyn van een rechtvaardigen yver voor de Godsdienft.

Want , als de Keurvorft in den eerflen aanvang onderfcheidene zwaarig-

heeden oigravamina in 't openbaar liet voordellen , zoo deed hy van zyn
kant ook insgelyks , zichten hoogften beklaagende over de ongerechtig-

heid des Conciliums van Trenten , als waar innedeDuitfche Vryheid zeer

benadeelt was , en diergelyke zaaken meer. Onder deezen naam ftelde de

Markgraaf terftond alles wyds en zyds in onruft , en liet daar by ook zy-

nen wreeden , eer- en geld-gierigen inborft booven alles wel blyken. En

,

Tyranny zu\^s niet alleen by het leeger zyner Bondgenooten , indientyd, voor
woedheid. Ulm , Nurnberg , en elders, maar wel voornaamelyk alleen , daar hy

reeds al in 'tjaar 15*2. den Biffchop van Bamberg by na alles ontnam , den

BifTchop van Wirtsburg 1 ioooo guldens afperfte,die daar en booyen noch

belooven moeft zyne ichulden , welke zich ontrent de 300000 goudgul-

dens beliepen, te zullen betaalen. (g) Hier na raapte hy iets op, en wil-

de het Paflauwfche Verdrag niet aanneemen , nam met zyn volk Wormbs
en Spiers in, en plaagde overaldePaapen en Munnikken zoo vervaar-

lyk , dat alles voor hem de vlugt nam. De BilTchoppen in Frankenland

,

ja de Keurvorft van Mentz zelfs, maakten zich aan een kant, die van

Wormbs moeft noch al eens 1 1000 guldens geeven. Waar na hy voor dat

maal met deKeyzervoorMetz, weeder wierd verzoent, alzoohy den
zel-

(J) Chytrjeus L. XXIII. Saxon. pag. 635-. (c) Danicl Otto de Jure pub!, cap. XXIV. p. 7^6.

(d) Vid.Ólianderl.c. p. 622. & 629. &ejusconiïliumap. Ded,ekcnnum P. I. Confil. Theol.p. 407.

it. der Theologen iu Wittenberg Refponf. ibid. p. 109. (*) Articul V. (/) Monzambano l.c. cap.

V. n. 1 2- & ibi C. Thomafius p. 2f f. Conf. Autores Juris publ. univerfè. (g) Sleidanus L. XXIV".
Thuaa. L. XII. Natalis Comes L. VII. Hortleder Tom. II. Lib. VI. toto.
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2elven mee een talryk leeger op den hals quam , en hem wel lichtelyk ,

j«r M o.

om de Ftanflche te behaagen , kunnen i'chaade doen. (/;) Hier door

'

ot MDC-

nu wierd de Markgraaf noch al veel ftouter , ichryvende op (taande voet

na huis , aan zyn volk , dat ze den Bifichop van Bamberg weederom zou-

den aanpakken: OffchoonnudeKeyzer, door de Kamer, wel het eene

verbodop hetanderliet uitgaan, zoo vraagdedoch Albert ee ven zoo wei-

nig daar na, als na de aangeboodene vreede, trok met zyn Leeger door

de Bisdommen, en het gebied van Nurnberg, verwoede alles, dimmet
als de Turken of Tartaren doen konden, hn , alhoewel 't de naam had-

de , dal het maar alleen op de Papillen was gemunt , zoo moeften doch ,

echter zyne eigene Geloois genooten meer van hem lyden, als de ande-

re. Waardoor /.y ook zelfs neel wel aanmerkten , op wat voor eene ty-

ranntge , ja recht duivellche wyze hy met het Nurenbergze gebied had-

de omgelprongen $ hebbende wel 100 Dorpen en 70 KaÜeelen verwoei!

,

3000 morgen lands van hunne bollchen afgebrand , e. z. v. (/) Als meede

,

dat hy , na de bemachtiginge der twee Steedjes , Akorfen Louffen , alle

het volk en vee daar in haddegellooten , met een voomeemen, van hen

alle te verbranden , ja dat ook eenige zwangere vrouwen en kinderen heel

jammer!) k in 't vuur waaren omgekoomen. (k) Andere noemen deeze
zvnebedrvvens, grouwelyk, lchrikkelyk , enbloeddorftig (/)

1 5. Hier over wierd hy nu wel in den ban gedaan , doch het korte noch
meenig man het leeven , voor al eer deezen Tyran zyn hoofd neederlei-

ck\ Voor eerli dan maakte de Keurvorft Mauritz zich teegen hem op , en *««"•<»<*

hragt zyngeheele magt tezaamen, zoo dat 'er dus doende twee booven- te'^a-

maaten krygs-zuchtige Heeren , tot hunner beider ondergang , teegens
wecI "

malkanderen optoogen. De Keurvorll deed zyn gantiche Adel op ont-

bieden , waar van de minfte zonder ongenoegen ook zoo wyd buitens

lands trokken, gelyk het dan ook zeer ongelukkig daar meede afliep. By
Bonkdorp en Siev ersluiizen , in 't land van Üronswyk , quam het , op den
uden van Hoovnuand deezes jaars 15/3 tot een bloedigen llag, welken

een gelchreevene Cbronyk van Halberjtad wel te recht sengrouivèlyke moord-

fchande offebandclyke moorderye noenu 5 in dezelve zyn over de 150 Edel-

lieden, enqo38gemeeneibidaaten doodgebleeven, vandeGroote, Fi~

Ups Magma en Kavel lictor , Zoonen van Hendrik , Hartog van Bronsvvyk ,

en wel voornaamelyk , Fredrik , Hartog van Lunenborg, en de Keur-

vorft zelfs. (/) Deeze wierd dooreen koogel in 't onder-lyf heel zwaar
gequetft, zoo dat het gedarmte zeer was befchaadigt , en hy zyn ftoel-

gang niet wel loffen kon. (»i) Het is ook dierhalven niet ongelooffely k ,

het gecne iemand , van hooren zeggen , hier by voegt -. „ Dat de Keurvorfl ,

„door over-zwaarc ppi , rondsom in malkanderen zoude gekrompen hebben , en

„een zeer zxvaare dood geftorven zyn. («) Maar niemand heelt waarachtiger

van deeze bedryven gelprooken , als, die ze , met een woord , een moord-

febade noemt.(<0 Het welke wel met waarheid van alle oorlogen en bloed-

vergieten kan gezegt werden. Alhoewel 'er veele noch al pluimftryke-

ryen, ongehoorde lof-reedenen en gedichten daar opgemaakt hebben,

gelyk als hier booven, in 't voorgaande Hoofdjïuk, nu reeds al vermeld is.

Iemand voert hem , op zyn dood-bedde , tot een Predikant ipreekende

,

aldus in.

Tune Dei muntis peragis , tibi cunclapoteflas

Efiqiic remittendi crimiita nojlra data }

Ergo

(fc) Iidcm. (r) Laur. Surius Chron. p. 242. (k) Ibid. p. 144. (7)Camerar. VitaMclanchth.Cap.

9ï' Pag- 331. l^qq. (/) Spangenbcrg Chron. cap. 3S9. p. 469. (m) G. Fabricius Epilt. ap. Cruü'um
Annal. Suev. Lib. XI. P. Illp.638. (») Laur. Surius l.c.p. 24$-. (o) Pomarius Magdeb. Chron.
p.a. p. 139
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jaat md. Ergo mihi mea quaifofacerpeccata remitte ,

tot md .

Heumiferum , fattor, me meruijfe nihil

!

„Dat is-. Heer Pafloor hebt gy volkoome magt om de zonden te vergeeveu *

„ zoo vergeeft ze my dan ook , want ik bekenne , dat ik niets altoos verdient hebbe <

Hy zoude ook alle de fchuld des oorlogs op den Markgraave alleen geleit
hebben 5 doch, of zyn gemoed al weeder verzoent was, zulks zalhen!
wel bezwaarlyk afgevraagt zyn geweefh want men fchryftwel opent-
lyk, dat de Keurvorft met deuitterfteverbittertheidopden Vyandwas
aangevallen , om dat de Markgraafhem hadde laaten zeggen , dat hy nii

al driemaal teegen alle reedelykheid gehandelt hadde. (^) Waarom hy'
Deszeifs ook , door eene al te groote heevigheid van zynen imborft , welke buiten

dat groot- en hoog-moedig was, onderden Vyand was gefprongen , en
deeze fcheut daar van hadde gedraagen. (r) Men wil ook wel zeggen , dat
zelfs iemand van zyn eige volk hem zoude gefchooten hebben

, gelyk'
daarom ook booven zyn beeld, totLeipzig, (laan zoude: Acccptofrau-
dulenti itïus vulnere. Dat is : Zynde door een vèrraaderlykefcheut gewond, (x)
Ten minden altyd zyn 'er veele arme bloeden (gelyk ze een zeeker
Schryver noemt) daar na gevangen gezet , en een goed gedeelte der z el-

ver te Halle , terwylen het lyk daar door gevoért wierd , opgehangen.
Doch, die wel de meefte fchuld hadden, zyn vrygebleeven, gelyk als
daar by ook gezegt werd , dit flechte volk heeft men tot zyn moedw il ge-
bruikt, en voor den verftorvenen, gelyk als treurig opgeoffèrt. (f) De
wreede ///^rMlorf ook niet lang daar na, in'tjaar 1557, in groote ellen-
de en ballingfchap , tot Pfortsheim. («) En op deeze wyze nam ook dit
treurfpel onder de Lutherfche een verfchrikkelyk einde-

16. Vervolgens was het nu uitterlyk, onder de Protertahten, booven
Beroerte in Duitfland een tydlangvreede , tot dat de beroerte met Gotha aanving

en 'er tufTchen Deenemarken en Sweeden een zwaaren Oorlog ontftond.
Het is nu reeds al verhaalt , dat 'er tuflehen de twee Saxifche huizen van
de Erneftfche en Albertfche linie , na de dood van den Keurvorft Maiirits
weederom verfchillen om 't Keurvorftendom gereezen waaren, die wel
haaft bygelegt fcheenen te weezen 5 doch ze hebben evenwel eeniger-
maaten de volgende voorvallen na zich gefleepr , waar toe dit wel de eer-
fte aanleidinge gaf. Daar was noch , van de krygslieden des beruchten
Alberts , een Frankifch Edelman overig., Willem van Grumbach ^enaamt

«M deezen Heer was door Melchior Zobel, Biilchop van Wirtsburg , van
zyne goederen verdreeven , om dat hy , niet teegenftaande dat hy zyn
Onderdaan was , nochtans voor Albert teegen hem gedient hadde. Dit nu
verdroot Grumbach zoo zeer , dat hy , in 't jaar 1558, den Biffchop , door
eenige moordenaaren , in zyn eige Stad , verraaderlyk liet ter neer fchie-
ten. (,y) Welke gruwelyke daad , door een dienaar van hém , die na Lot-
theringen was vertrokken , uit quam ; waar na hy noch al ftouter en on-
zinniger wierd, raapte een goed deel afgedankte foklaaten van Alberts'
leeger te zaamen , met welke hy Wirtzburg pionderde

, en de Dom-Hee-
ren veel gelds afdwong. Wanneer hy nu hier om van den Keyzer in den'
Ban wierd verklaart , zoo nam de Hartog Jan Fredrik , Zoon van'de oude
Keurvorft hem, met zyne metgezellen, Willem van Stein, enErnflvati
Mandelslo ,

(gelyk hen het Keyzerlyke Bevel-fchrift noemt) tot Gotha in

zyne

(/>) Thom. Winzerus Hift. pugn. ap. Schardium Tom. III. Rer. Germ. p. f63. ^)Sleidan LXXV. (r)Camerar. l.c. p. 334. (/)N. Chytraeus Delic Itiner. Europee p. 376. (t) bpangenb ! c
vide omnino Hortlcd. 1. c. («jChytrajusL.XVII. & XIX. Natai Comes L. VI. Hift. Thuanus
L. XIII. Sleidan.1. c. Hortleder l.c. SpcnerusSylloge Geneal. P.4Ü3. (x) Petros Lotichins in Hi-
lïor. Narrat. ap. Schardium To. III. p. 1. & Calpar Stilbinus ïbid. p. S- Jo. Hagm VitaLotichii
p.pi. Thü-anusL.XXI. G. Fabricius L. IX. Sax.p. i20fl"eqq.

Grum
bachs be
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1

y\ ne Vcding , tot zyn eigen ondergang , op , en hy wierd daar over zelfs i»'

ook in den ban gedaan,' doordien h) hunne gruw el-daaden en fchelme-
"* MDa>

r\ en , waar door /e den vreede \ an land en lieden vcrlloorden , ontfchul-

digde en verdeedlgde 5
).i hy prees ze noch daar en boo\ en , als eerelvke

lieden (gelyk in 't Bevel-fchrift ftaat) ook liet hy zich \m\ <^xnc verTan-

dige hier van verzetten, (y) Derhalven wierd m\i.k uitvocringeder flraffe

aan den Keurvotft Augitfltis , alsOpper-hootd \an Kreits. opgedraagen ,
Ka.rvorft

die dan , in 't jaar 1 567 , Gotha belecgerde ; en niettemin bleeven de an- u,"voc tdct

dere eeven haldarrig. Eiudelyk kreeg de bezetting zelfs een mishaagen
dcrfttaf-

in zulke zaaken, vatte Grimlach, en de andere , by de kop , zette hen

op 't Raadhuis, en liet het zelve aan <.k\\ Kcurvord weetcn. Hierop

wierd den Ilartog den 1 fdoa Van Grasmaand , des avonds ontrent 6 uuren,

zelfs ook gevangen genoomen , en , 't geene aanmerkenswaardig is

,

eeven op dien zelven ^\a^ en uure , als zyn 1 leer Vader , net twintig jaa-

ren te vooren , ook van den Keyzer gevangen wierd. (z) Hy had het met
bidden wel v.00 verre gebragt , dat hy by den Keurvorfl zoude blyv en ,

doch de Kevzerlvke Afgezondene naamen hem van Dresden meede na

Oodenryk. En aldus wierd ook deezen oorlog geëihdigt , doch met gee-

ne geringe onkoden , want ze wel op 953634 guldens werd begroot,

waar van , alleen tot het Hechten der Sterkte v an Gotha , wel 830.0 gul-

dens voor de arbeiders bedeed waaren,welke Veding te vooren 71 tonnen

gouds \\\n bouwen zoude gekoft hebben. O) Waar van Jan Najï verhaalt

,

dat men zommige Kerken heeft om verre geworpen om de Veding daar

meede te bouwen. (Z>)

i
-

. Noch zyn hier ontrent al verfcheidene gedenkwaardige zaaken
voorgevallen , want . voor eerft , raakte de Keurvorfl met den gevange-

nen Jan Frcdrik intwill', en was gedwongen, om zyne bedryven teegens

hem door een opentlvk gefchrift te rechtvaardigen , waar in hy hem met
eene ook belchuldigde, dat hy hem na 't ieeven zoude gedaan hebben :

alhoewel in teegendeel andere Schryvers weeder deezen Vord wel uit-

drukkelvk den Vroomen hebben genoemt. Cc) en, zonder twyffel,aangevvee-

zen , dat hy van zyne quaade Raadslieden , en andere , tot deeze hande-

lingen is vervoert geworden. Ook zyn de onderfcheidene uitgevoerde straff.n

draden meede heel aanmerkelvk. De voornaamde oproermaaker , van ^ge .

opioe "

Qntmhacb , wierd, op den i8«*j Van Grasmaand daar na leevendig gevie-

rendeelt, (^) als ook, de Cantzelier Dr. Chriftiaan Bruk , die te vooren
gedroomt hadde , dat 'er een bven-korfin zyn en Grumbacbs lichaam was ,

w eiken men met geweld daar uit nam. (O Willem Steen Wierd onthooft, en
daar na ook gev ierendeelt 5 David Boomgardner , een der voornaamde van
Au 111 Hieronymi/s Brandenjïeen,de Commandeur,wierd meede 't hoofd
voor de voeten gelegt, gelyk ook Jnflus Jonas van Coppenhagen , een
Rechtsgeleerde, e. z. v. (ƒ) Van Dr. Bruk vinde ik in een oud gefchrift, dat

hy anders een verborgen Calviuifi , of, half Luthers en halfGereformeerd, of
een Swcrct'v} , zoude gevveed zyn, en de Lutherfche Predikanten voor
groove ezels en gekken zoude hebben uitgefcholden , waar teegens dee-
ze hem alleen den loozeH Calvinifchen Rechtsgeleerde noemden. En men ver-

haalt daar heneevens deeze Hidorie, dat, als deezen Cantzelier , om de
oneenigheid . die 'er in dien tvd was , over de Syncretifmns , [dat is , over

//. Deel. 1 del-

(r } Peuccrus Chron. p. 991. ( ?) ld. 1. c. U) Schmid. Zwick. Chron. P. II. p. 3S4. Vid omnino
Thuanus Lib XXXVI. Chytrsas Lib. XXI. aliiap. Schard.Tó. 1\*. Cafp.SagittafiusMemoraK
Hift. Goth. p. 16. (b) Cent. IV. Evangel. Warh. p. 207. (c) Pomanus Magdeb. Chron. !

J
. ü p. 161

.

[d) Georg Ludwi ;s vod Sensheim lebenap. Zeiler cap. XXVII: Tïauer-Gclch.p.ioió. (t)lèid,

c.VLp.i . t&ores di&i & Tóm. VIl.Script.publ. Witte!»! p 30o.feqq.ZinkgrcffiApoph*
Di.P.1. p. 172.
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jaar mï>. ftellingeii die wat van de Lutherfche , en wat vandeCalvinifche leere
totMDc. j^den] op des Hartogs bevel wel dertig Predikanten ten lande uitjaag-

de , een van hun hem aldus zoude toegefprooken hebben : Dat hy doch

den oogappel Gods zoo hard niet zoude aantallen 5 waar op de Cantze-

lier voort weeder zoude hebben geantwoord : By-aldien hy dat deede ,

zoo zoude hem God immers de hand wel weeder te rugge ftooten. Daar

na zoude hy echter niet eer hebben willen fterven , voordat men hem

deezen zelven Predikant hadde gehaalt , en dat hy van den zelven eerft

vergiffenis hadde verkreegen. De oordeelen Gods zyn wonderlyken ver-

borgen: Gelukkig is hy, die, met hem vereenigtzynde, van hem al-

leen gerecreert , befchermt ,'getrooft , en tot zyn einde toe geleid word !

1 8. En dus verre hebben de oorloogen van de voorgaande Eeuwe eeni-

ge gemeenfchapmet de Kerkelykezaaken gehad, zoo dat wy ze niet wel

hebben kunnen voorbygaan. Daar waaren 'er noch wel eenige by te voe-

gen , welke de Lutherfche onder malkanderen , met groote aanftootelyk-

heid en lehaade , aan weederzyde hebben gevoert. Doch ik kan 'er maar

eenige weinige, als tot een proef, kortelyk van aantrekken ,alzoo ikmy

tot noodigere aanmerkingen moet fpoeden. Op deeze wyze dan hebben

peenfche de Deenen hunne nabuuren , en vermeinde Geloofs-genooten , heel wei-

°cn
lo° nig in vreede gelaaten ; want zy hebben , in deeze twee laatfle Eeuwen

,

na haare gewaande bekeeringe tot het Euangelium , algeduurighet eene

bloedbad op het andere aangerigt. In het jaar 15' 59 ving HartogAdolfvan

m D.t- Holftein een grmvelyk Spel aan , door dien hy die van Ditmarfchen , welke
matfchen.

^ a over ^e ^ 00 jaaren lang gelyk als de Switzers, by Paapze nabuuren

ongehindert geleeft hadden , nu , als een Lutheraan , met geweld onder

zyn gebied wilde brengen , en hun derhalven , beneevens den Koning

fredrïk de II. een flag leeverde , daar in hy zelfs in een groot gevaar zyns

leevens geraakte. Waar op die van Ditmarfchen goede woorden gaaven ,

dewyl 'er veele van de hunne waaren omgekoomen , en ze zonden twee

van haare Predikanten, (die, zonder twyffel, de verweeringete voo-

ren wel hadden goed gekeurt) met witte ftokjes om vreede aan den Ko-

ning , die hen dezelve onder zeer harde voorwaarden gaf , maakende hen

byna alle tot flaaven , ook bezwaarde hy ze met veel meer fchattingen

als de andere onderdaanen. (g) Alhoewel andere pluimflrykers daar maar

eene lydelyke en genaadige dienstbaarheid vanmaaken. (£) Alle deeze

bloedige moord-bedryven nu heeft de Hartog , (gelyk de Schryvers be-

kennen) alleen maar uit enkele gierigheid en hoogmoed , aangevangen
$

ten deele , om zich zelfs beroemd en een naam te maaken , en ten deele

,

om een ftuk lands daar door te verdienen, (?) En daar voegt iemand by

:

Deezen fchaadelyken oorlog ontftond tujfchen twee Enangelifche Heeren , en ze

wierd met eene zeer groote verbitteringe der gemoederen gevoert , en zelfs ook ,

met eene geheele onderdrukkinge van de eenepartye. (k) Maar , op wat wyze
de dierbaare naam des Euangeliums met alle zulke Heidenfchedaaden en

zinnen over een kan koomen , zulks mag men met recht aan die Godge-
leerde wel vraagen , welke' , door hunne raad-geevingen , aüe diergelyke

zaaken achten wel toegelaaten te zyn.

z"«den
e

1(> Noch al grouwzaamer, jat'eenemaalBarbarifch
, ging het toe,

in den oorlog , die de Deenen , met hunne Geloofs-genooten , de Zwee-
den, in'tjaar 1563, aanvingen, waar ontrent ik maar dit weinige zal

aanmerken. Het is voor eerft zeeker , dat de Satan die ellendige men-
fchen heeft begoogchelt gehad , nadien deeze twee Koningryken , om de

na-

(g) Chytraais Lib. XX. Mich. Beutherus Comment. ad h. Ann. p. 109. Buoholcerus Ind. Chro-

nol. h A. Henricus Petri &c, (b) Chytrsusl.c.p. f-17. (Z)Ofiand. Ceniur.AVI. H. E. Lib. III. c.

33: (4)lbid.p.67J-.
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navolgende zeer flechte reede ,

geheeleacht jaaren lang, met onbefchryf- juimp.

fel yke ie luade, zich onder malkanderen geflaagen en vcrflonden hebben ,
,8tMDC

Ba d tt ook die van Lubek en Poolen daar mecde waaren ingewikkelt : of
1'choon des niet teegenftaande Dcnemarken , als ceurecbtfchaape Luthers Ko-

mngr\k, zeer werd gepreezen. (Confil. nitteb. dcdic.} Naamelykeenige
Zweedfche Gezanten reisden ,111 'tjaar 1561, door Koppenbage na Hef-
fen , om het houwelyk ..tuflchen eene Landgraaffelyke Princeite , en den
Koning Erik , te lluiten. Deeze nu hadden geen vry geleide van de Dee-
nen genoomen , en ze wierden daarom ook aangehouden

, ja , om dat ze
millchien wel wat ftout mochten gefprooken hebben , volkoomentlyk

valt gezet. (/) Waar op 'er aan beide de zyden eene verbittertheid volgde,

die wel te recht , gelyk als iemand bekent , een niet-waardige oorfprong \

hadde : (m) en die ook, door veel menfchen-bloed gelyk als geboet wierd,

nademaal'er, van beide de kanten , 111 onderfcheidene voorvallen , ten

uicterften veel volks omquam. («) In eene flag alleen , die op den fden van
Hooymand 1565 gefchiedde, zyn 'er wel 7000 menfchen op de plaats

gebleeven , en veele fcheepen te gronde gegaan. (0) Ja daar en booven
dreet men noch maar de fpot met ai deeze groote ftraat- fchenderyen , en

men nam , onder 't dekzel des krygs- rechts , de zotlle daaden by der

hand. De koning van Zweeden, Erik, die aan den oorlog geen fchuld Koning

hadJe, kreeg eens veele Deenen gevangen, welke hy alle met kruinen, £2^
alsdeMunnikken, icheerenliet, en hy liet ze twee aan twee, eevenals

de jagt-honden , te zaamen koppelen , en zond ze den Koning; van De-
nemarken , met deeze woorden, weedertoe. ,, Dat de Koning gaarne nar-

,,ren in Munniks kappen hadde, en daarom hadde hy dezelve ook alzoo laaien

„fcbeeren. Drie daagen daar na quam men weeder tot een fchrikkelyk ge-

vegt, waar in de Zweed onder lag, en voor zyn zotheid reedelyk wel
gcilraft wiefd. (/») Deeze onzinnige Koning nu wilde ook t' eenemaal van
geen vreede-handelingenhooren, welke de Keyzer zelfs en andere , tot

befchaaminge der zoo genaamde Euangelifche , met groote moeite voor-

floegen. Ja, wanneer hy zich aan het bloed der Deenen niet genoeg ver-

zaadigen konde , zoo liet hy zyne voornaamfte Raadsheeren , op een

bloote achterdogt , door zyn lyfwacht onverhoeds ombrengen , niet

weetende wat hy voor raazerny al zoude aanvangen. (y) En diergelyke

proeven van het oneuangelifche gedrag van zulke menfchen zyn 'er byna
in een ieder jaar der 16^' en i7 üc £euwe te vinden. Zoo dat iemand met
,, groote reede van dien tyd klaagde, datd^ Chriftelyke (doch veel meer

,, onchriftelyke) Koningen hunne magtdoor inlandfche oorloogen , op
,. eene zeer ongerymde wyze , zelfs verzwakten en verteerden , die zy

,

,.teegens de Turken immers wel konden aanwenden (naamelyk , wan-
„neer ze doch immers tot vechten en bloedftorten luft hadden) (r) En
„een ander boud de onzinnigheid van alle zulke Regenten wel terecht

,, voor afgryffelyk, door dien ze zelfs, onder malkanderen, doorvy-
,, andlvkheeden en oorloogen woeden. (*) Niettemin pryft men in 't ge-

meen die geene noch al, welke de Papillen zelfs teegen de getuigen der

Waarheid belpen vechten, als of'zy hunne voorvaderen in liefde tot de waar-

achtige Godsdienfl en vroomheid niets toegaaven. Gelyk als men, by voor-
beeld , met verwondering van den Hartog Jan JVillem van Gotha leeft , die

,

uit luft tot den oorlog , en , op dat hy wat te vechten mocht hebben , in

't jaar 1 $63, na den Koning van Vrankryk, KareldelX. teegendeHuge-
/ x noo-

(/)ChytrsusL.XX.p. f37-Thuan. L. XXXII. Joh- LocceniusL. VII. Rer. Succ. (m)Olian-

dcr. 1. c. c ji. (71; Locccinusl.c. Chytrccus L. XXI. Thuan- Lib.XXXVl. Mich. Bcutncrus h.

Ann. (o) lidcmöc BucholzcrusChronic. Ann.h. p. 6ii. (/O J». LsmsHill. univ. p. 386. (3) Thuan*
Lib.XXXiX. P.S14. (r)ChyrraeusEp:lt.p.4b2. (i) Paul. JoviusLib. XXXI. Hiltor.
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jmi md. nooten toog. (0 Doch ik moet hier meede nu afbreeken , want anders
tot mdc.

von<j .^ in zuj^e zaaien te verhaalen geen einde.

(O Dreflerus P. II. Millen. VI. p. 449.

HET V. HOOFDSTUK.
Van den toejland der Tamdoms voor Luthers tyd ; als

meede van de ypertyuigen en bevorderaars der Infor-

matie , doch inzonderheid van huther.

1. ««^ "T"U treeden wy dan eindelyk tot den inwendigen flaatder

[^W! Kerke wat naader, koomende tot die groote en aanmer-

I ^| kenswaardige veranderinge , die in Luthers tyden is voorge-

vallen.Hier van nu heeft men in't Hoogduits wel narichtin-

gen genoeg: doch ik zal nu alhier maar alleen het aanmerkelykfle , en wat

tot eene nauwere befchouwinge van den toeftand der zelver tyden dienen

kan , kortelyk gaan voordellen. Voor eerft dan achte ik het onnoodig, om
eene wydluftige uitbreidinge aan te ftellen, hoe ellendig het in 't Paus-

dom, voor Luthers komfte, heeft geftaan , alhoewel God zelfs ook in

dien tyd , over al , in 't verborgen , de zyne gehad en gekoeftert heeft.

Want dit is nu reeds al van zeer veele Schryvers voor my gedaan , en, bui-

ten dat, is dit ook, uit de Hiftorieder voorgaandejaaren , van het 4de

Boek af, tot op dit i6de Boek toe, volgens deszelfs oorfprong * was-

dom , trappen , en andere omflandigheeden genoegzaam af te neemen.

Men kan meede , onder anderen , hier van het laat/Ie Hoofdfluk der inleidin-

ge tot de Hiflorien , van den Heer van P'uffendorfmet vergenoeginge naleezen.

Doch daar zyn eenige gewichtige aanmerkingen overig, welke ik, be-

neevens de t' zaatfienhang der geheele Hiftorie , tot een beeter begrip der

volgende zaaken , na malkanderen zal trachten te verhandelen.

fiaaTdef x - Uit a^e ^e voorgaande Eeuwen waaren 'er niet alleen alle de gruwel-
pausdoms daaden , dwaalingen , en misbruiken des Pausdoms , zoo wel in de Heer-
thcrstyi fchappye, als leere en leeven , tot in deeze lódeEeuwe overgebragt,

maar ze waaren ook noch daar en booven met zeer veele andere vermeer-

dert : het welke nu reeds al voor langen tyd , uit hunne eigene Schryvers

,

die byna ontelbaar zyn, van veele, en overvloedig is aangeweezen. (a)

Men hoore maar een eenige bekentenis , eenes Overften der Augufiynen

,

Goddc- genaamd QjBgidim van Viterbo , die noch, op 't Lateraanfche Concilium , in

d«Vee. 'tjaar J
f

1 2. voor Paus Julius de II. onder anderen aldus heelt geklaagt. ik
aeijkhad.

zie het noch aankoomen , by-aldien door dit Concilhim ofeenig ander middel , onze

maniere van leeven niet verbeetert werd ; en , indien onze eigene vleefchelyke lu~

ften , als defonteine van alle boosheid , voor de Goddelyke liefde niet eens moeten

ivyken , zoo is het t' eenemaalgedaan met de godzaaligheid , en met alle die voor-

deden , welke onze Voorouders , door de vermeerderinge der Godsdienft , hebben

verzaamelt , en die we 'noch eens, door onze eigene achteloosheid, t' eenemaal

zullen, verliezen. Want , wanneer u doch ons leeven wulpzer geweefl > onze hoog-

moedigheid lichtvaardiger ? Wanneer heeft men zich meerder en onbefchaamder

onderwondcn , om teegens alle godzaaligheidofentlyk tejpreeken en te difputeeren f

Wanneer is 'er onder het volk eene grooter nalaatigheld en verachtinge van den

Gods-

(«)Vid. noviffime Elise Veielii Hilt. & Ncceffitas Reform atqueantehunc Auth. onerisEccle-

fise Jo. Chemenfis Epifc. Catalogus Telt. Vcrit. Jo. Wolft'. Led. inemor. Jo. H. Hotting. Hift. Re
lbrm. ipfiusque Budasi , Mori, Erafmi, Lutheri, Melanchthonis, Flaccii ac exterorum icripta
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Godsdienjl , en der Sacramentengeweejl ? (b) Maar , nademaal het algemeene j« r md.

verval altoos ooripronkelyk plagr voort te koomen van die geene , welke tot MDU

zich onderwonden hebben om Leeraars te zyn : zoo bevind men dit hier

ontrent ook al zeer oogenfchynelyk, en uit ontelbaarenagelaatenege-

denkteekenen. Paus Adriaan de VI. beleed , in een zeekcre Narigt [of in~

flmclie'] zynes Boodfchappers : Dat de onrujlen wel voornaameijk van de zon-

den der Prieflert en Pridaaten o/Kerkeljke Overheedcn eerfl waaren van daange-

koomcn •. deeze nuukten eenc fcheidinge tuffchen God en hen, zoo dat hy ze niet

hoorde , want de Schrift zelfs zegt , dat de zonden des volks van de zonden der

Prieilers voortauaauen. Hy wijl ook zeer wel , voegde hy daar by , dat 'er

by de PaufJ'ehken jloel zelfs veele gruwel- daaden omgingen , naamclyk , misbrui-

ken in aecilelyke zaaken, nitfpoorigbeeden in beveelen , en dat alles wierd ave-

regts omgekeert. Het was ook dierhalven geen wonder , dat de krankheid van'

t

hooft in de leeden , van de Paujfen in de andere Pridaaten was voortgekroopen.

IV) alle , zegt hy verder , zyn afgeweeken , een ieder ging zyn eigen weg , daar

was niemand die qoed deè , ook niet een, e. z. v. (c) En een zeeker Abt , op

„ 't Conciliiim van Pifa , bekende rond uit , men kon teegenwoordig Judas-'

,, broeders genoeg veroordeelen , die Chridus hadden verkoft. De

,, Kerkelyke goederen wierden op het fchandelykfte verquift en doorge-

praat , de difpuiten en twiften duurden zonder ophouden onder de

„ Geedelykheid , de Opper-machten floegen zich onder malkanderen

e. z. v. Men hadde derhalven ook meer als genoeg te verbeeteren. (d)

3. Doch ik zal niettemin hier ter plaatze alleen maar eenige weinige

narichtinu,e:i in 't byzonder aanroeren, op dat men de zaak zelfs voor

geen verdigtzel houde , en ook, op dat men de teegenwoordige tyden ,

uit ondervindinge , daar des te beeter teegen kan ftellen. Ten eerften dan

is het openbaar, dat de geheele zoo genaamde Chriftenheid door de Mun- °[™l'

nikken en Paapen, als dooreene Armee, t' eenemaal als beleegert ,
javanfcu-

overftroomt was , die , gelyk een meenigte fprinkhaanen , alles vertree- mum»*-

den en opgeflokt hadden. Ónder de Munnikken zelfs nu was eene rechte
kcn '

te zaamenvloeijinge en vuilnis-groeve van alle Ichandelykheeden en

boosdaaden , gel) k als reeds al met alle omdandigheeden genoegzaam

in 't breede is beweezen. (e) De Paapen hadden zich , gelyk het quaad

gewormte , zoo overvloedig vermeenigvuldigt , dat 'er in meenig klein

Steedie , dikmaals byna zoo veele vermeinde Zielzorgers als zielen waa-

ren , die hun het brood maar voor de mond weg aaten. Alzoo verhaalt

iemand, dat 'er, in dien tyd , tot Gotha 40 ordentlyke Prieders , 14 Hunne

hanunnikken , en over de 60 Munnikken en Nonnen waaren. (ƒ) Deeze 6'"

nu waaren geenzins met een kleintje vergenoegt, maar ze vilden en per-

den de menfehen , dimmer als de foldaaten , gelyk wy zoo aanftonds

,

by het verhaal van den aflaat , noch naader zien zullen. Het ging 'er , ge-

lvk als men nu noch wel aan veele gierige Predikanten ziet , nadebe-
fchrvvinge van een zeeker oud Doctor. Men zag het Pfalmboek heel

zelden in haare handen, maar wel dikmaals de tzyns-boeken en reeke-

ningen. Haar geheele praat was doorgaans deeze : Brengje tzyns , brengje

<reld, zyn de boeren ook van daag aan hunnenfchuldigen arbeid? Hoe {laat het in

't veld? Of, gelyk het heedensdaags onder de Heeren Dorp-Predikanten

noch al meed luid : Hoeflaat de haaver ? Wat geld het hom in de Stad! e. z. v.

Gierigheid is de Vader van 't kind. Geldis het woord, (g) Wat voor onbefchryf- ^pèn"

felyke gruwelen 'er wel met het koopen en verkoopen der Kerkelyke

/ 3 amp-

(i
1
F?; F.dmundo Rxhcrio Scckcnd. Lib. I. p. 6. (c) Petrus Suavis Lib. I. FM. Cone. Tri d. Hot-

tingcrusScct III. c. XVI. p. 893. («ORitheriusl.c.p.f. (e) Vid. exLud. Vive Laur. Valla, Era-

lmo aliisquc Hoiting. I. c p. 307. 334. 445-. 461. &c. (ƒ) Frid. Myconius Hift. MSca ap. Seckeo*

dorf. 1. c. p. 4. (g) Cafpar Gutteliós in Dialogo 16. p. 249.

Vreetrnen
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lairMD. ampten , het verhandelen der vermeinde Geeftelyke zaaken, en met
fchinden en fchraapen , gepleegt zyn , daar zoude men alleen wel groote

boeken van konnen fchryven , en dit is ook nu reeds al genoegzaam ge-

fchied. Het verzaamelde geld ondertufTchen wierd al meeft weeder door

de keel gejaagt ; en , waar in deeze Geeftelyke wel het meefle van de daar

na afgevallene verfchilden , zulks beftond alleen daar in, dat zy haare wy-

ven en kinderen niets behoefden toe te leggen,om dat zy 'er geene opent-

lyk hadden. OndertufTchen vraaten en zoopen,fpeelden en hoereerden de

Paapen en Munnikken, zonder eenige de minfte fchroom offtraffe wel

dapper, ja zoo zeer, dat ook een zeeker Abt, die een jonge dochter

verleid hadde , en haar daar na niets geeven wilde , zich wel op een or-

dentlyke wet dies aangande dorft beroepen , die zy in haare order had-

den, dat een Munnik, in zulk een geval , niet meer als zo guldens be-

hoefde te geeven. (//) Van de zoorten hunner tydkortingen fpreekt de

booven gedachte Do&or aldus: Zy plachten te fchaaken , in'ttiktak-

bord , en allerhande fpellen met de kaart , te fpeelen , als roemfteeken ,

fcherwentzelen , kornuffelen , e. z. v. (0 Van haare onkuisheid , Sodo-

miterye , en andere gruwelen , wil ik alhier niet eens iets aantrekken.

Haaieim- a. De luiheid en lichthertigheid ontrent hunne bedieninge , was , on-

der hen^ by zulk een grooten overvloed , zoo groot, dat ze zelfs ook

de lichtfte en kortfre dienften , ofbynagantfch niet, of, tenminften,

op de allerfchelmachtigfte wyze , volbragten. Luther zelfs heeft verhaalt
5

dat , wanneer hy , in 't jaar 1 5 10 van zyn Kloofter rta Rome was gezon-

den , en dat hy aldaar , voor zyne vrienden , met eene zeer groote aan-

da°t , hadde MifTe gehouden , hy vernoomen hadde , hoe dat de andere

Mis-Paapen neevens hem ondertufTchen wel zes MifTen hadden gedaan :

daar en booven hadden ze hem ookaangemaant, dat hy zich maar wat

zoude haaften , zeggende : Pajja , pajja , voort , voort ! Sendönzè L. Vrouw

haaren Zoon maar haa(l weeder na huis toe. Gelyk als hy ook toenmaals ,

onder het praaten ,
gehoort hadde , dat de Paapen , onder de MifTe zelfs

,

als Godverloogchenaars , met hun eige werk den fpot dreeven , en deeze
vetmee- WOorden , in plaats van de heiliginge

, plachten te gebruiken : Panis es ,

(ff panis manebis: Dat is , brood zyt ge , en gy zult het ook wel blyven. (k~)

Van haare ezelachtige onweetenheid en dommigheid , zelfs in de Wee-
reldlyke weetenfchappen , ik zwyge in Goddelyke zaaken, klaagt ie-

mand met deeze woorden: Hoe veele blinde dieren werden 'er Gode met wel

daagelyks opgeoffert ? hoe veele Aards-Bijjchoppen en andere Prtdaaten zyn 'er

wel t die blinder zyn als de mollen > Zy hebben ivelprachtige Palaizen, kojlely-

ken huisraad , en een groot huisgezin , maar de Heeren zelfs zyn vanfchelmeryen

zwart, du ijl'er , en t' eenemaal befmet. Zy heeten opüenders , doch maar alleen

op geld en inhmften e. z. v. (/) Terwyle nu aldus deeze leedige en onnoo-

zele leeraars niets goeds altoos wiften , en dat ze evenwel , in hunne Ker-

ken , het volk iets moeften voorpraaten , zoo quaamen daar door ontel-

baare fabelen en zotternyen aan 't licht , die Henr. Bebel, Erafnnis , en an-

dere met meenigten hebben opgeteekent. Hier toe behoort het getuige-

nis van de Keurvorft Jan Fredrik , wanneer hy den grooten Tempel tot

Anneberg zag , en een Paap , genaamd Jan Zeidler , daar inne hoorde

preediken : Het hok is wel treffelyk , maar de voogel zingt niets goeds, (w)

Hoedaanige ellendige voogels 'er , t' zeedert dien tyd , noch al heel veel

,

zoo wel in deeze , als in andere hokken , tot een groot verdriet des

Huisheers, wel gefchreeuwt hebben. Zoo heeft men al meedebyna on-

tal-

(h) Bcbclius ap. Hotting. 1. c. p.904. (<) Gutfclius 1. c. (kj Matthef. Lcben Luth. p. 6. Sarn.Mart.

Collar. Huffit. & Luth. p. 44. (/) Philip. Beroald prxf. ad Apulcj. (w) Jcnii; Ann. Antisb. p. 20.

tclheid.
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tallyke voorbeelden , hoede Paapen het arme volk , mee beelden , val- j».umd.

fche wonderwerken, en diergelyke beuzelingen, hebben bedroogen,
,ot MDC '

waar van de boeken allenthalven vol zyn. Het dimde van allen was , dar

de Geeftelvkheid, by alle deeze openbaare boosheid, zich zelfs even-

wel noch al voor eene heilige Bedieninge uitgaf, enzichgeenzins wilde "°^oe"

laatcn onderwyzen of verbeeteren. Waarom men ook, onderdic voor- '
6 "

wendzel, alle die geene heel zwaarlyk ürafte, welke maar hetminde

qöaad van de leere en het leeven der Paapen fpraaken. («) Waarom Luther

ook onder anderen fchreef-.Afe/r konde eer een Keyzer beteugelen als eenfehurf-

den Mitnnik: als men een van hen aantajle , zoo haddemenöodin't oog geraakt.

(o) Jahet wierd , als een geloofs-artykel , vaflgeftelr, dat men deGee-
flelvkheid , noch ook deszclrs minde lecdemaaten , niet opentlvk voor

de menfehen berifpen mocht. (/O Welke goddeloozey?jdAr-mj.Y/me altoos

een fc hutzei en fchild der verdorvene Geedelyke is geweeft , tot dat God
emdelyk eens heeft doorgebrooken , hen by het volk zelfs heeft veracht

gemaakt, enookdeezè hunne derktens over hoop geworpen.

e. De Opper-machtèn daar en teegen, en andere verftandige lieden , ££?£
zaaien alle deeze dingen zeer wel , alleen, magten moed ontbrak hen ,

da" uit

O , .. ° 11 es n 1
ontüain.

om zich van dit grouwzaame jok te kunnen ot tederven ontdaan: door

dien de Kcrkelvke z ;ch zelfs met zoo uittermaHen vcele lidige dreeken

,

als met bolwerken , befchand hadden , dat veele zich her hoofd daar aan

te berden liepen. Alhoewel zommige hen haare groo ve zotternyen zeer

aardig wiften voor te leggen , voornaamelyk , toen 'tys nu reeds ge'oroo-

ken was. Gelyk cis men van Jan Fredrik , de Keurvorft , verhaalt , dat hy ,

noch in zyn jonkheid , aan een Paap, diede woorden: Drinkt alle daar

uit , alleen op de Geeitelykheid duidde , hadde geantwoord •. zoo moe-
den ook die woorden : Gyzytrein, maar niet alle , op de Paapen daan , en

zy alzoo niet rein , maar }ud.is kameraads , en dieven zyn. («7) Deervaa-
renheid zelve leerde de Overheeden ook genoeg , wat voor eene ellende

'er over al, uit de verdorvene Geeitelykheid ontdond , en, hoe zy niet

alleen allerhande aflchuwelyke dwaalingen en verleidingen ter baan'brag-

ten , maar ook van alle de verdeeltheeden en verdooringen in 't gemeene Ook in

beft in 't gemeen de voornaamde oorzaak waaren. Men vind zelfs ook «SisSST

hoe dat, voor en ontrent het begin deezerEeuwe, hetdraatfehenden

en moorden zoo openbaarlyk in zwang ging, dat 'er in de Ryks-recejjen van

't jaar 1511 is geklaagt geworden, dat'er zulke ongehoorde daadenwaaren

inzefloopen , dat de eene den ander in 't heimelyk op/loot , zomivylen aan andere

icrkozt en overleeverde i alsmeede, dat men in't verborgen brandjligtte , Aa-

fieelen en Huizen beklom , de menfehen do-odjloeg , vermoorde, e. z. v. Deeze en

diergelyke te zaamen-rottingen nu noemde de Keyzer Maximiliaan de /.

llcgge-Ridders , door welke ook zeer veele onheilen , door geheel Duits-

land , zyn veroorzaakt geworden, (r) Behalven dit was ook het vloeken

en Godsladeren onder 't volk zoo gemeen geworden,, dat de Keyzer
zelfs daar over moed klaagen , dat de wet van Juftinianus hier ontrent ge-

heel en al in vergeetelheid was gekoomen. (s~) Van de grouwzaamheid en
rechtvaardigheid van 't heimelyke JVejlphaahe Gerigt , alsook van deszelfs

affchafhnge, welke door Maximiliaan gelchiedde, geeven de Rechtsge-

leerde genoegzaam berigt. Andere gedenk-teekenen moet ik ook al, om
de kortheids wille, voorbygaan. (f)

6. On-

(n)Vid. vel Chron.PortcnfeP.I. p. iqc. (o)To.IV. Altenb.p. 112. (/>) Manuale Curator, ap
Hoiting. 1. c. p. 273. & 906. [ij) Vid.Zinckgratf Spruchw. F. I.p. 104. Wolf. Cent. XVI. p. 5-15-

(r) Vid. Mutius L. XXX. Gcrm. Trith. de Bello Bavar. Conf. Limnccas L. I. Jur. publ.c.7. (;) Ca
ïTiitiaWormatienlïade An. 1495-. Til. vomGortcsUilern.Conr". Faralip. ad Utfperg- p.464. (r)

"

1 icherus de occukis Weltphalixjudiciis Grypljiand. de Weichbild is Saxon. Cap. ƒ4. feqq.

Co-
M.
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jaar md.. 6. Onder deeze en verdere oogenfchynelyke verdorventheid open-
iot mdc.

Daarc|en 2ich ook van alle kaneen veele klachten en zwaarigheeden , waar
onder , naaft de Franfchepointten , wel voornaamelyk die loogravamina

swaarig- of bezwaarenifTen der Duitfchers bekend zyn , welke , van de weereld-

Duufche" lyke Ryks-fienden, meeft teegen den Roomfchen ftoel, in 't jaar iyzi
tot Wormbseerftzynopgeftelt, en daar na, in 't volgende jaar, op den
Ryks-dag te Nurnberg ookaandenPauffelykenBoodfchapper ([Nuntius}

zyn behandigt geworden, met eene ernftige betuiginge, dat 'er, zoo
lang als deeze dingen niet afgedaan wierden , geenegewenfehte rufte al-

toos te verhoopen was. Maar , door dien ze de Geeftelykheid niet be-

haagden , zoo moeft dt'Nuniius zich houden , als ofze aan den Paus noch
niet overgeleevert waaren. Edoch daar zyn in der daad veele poindten in ,

welke boovenmaaten naauwkeurige kenteekenen des vervals, ten allen

tyden geeven. Qi) Verders quaamen 'er zoo veele droevige befchryvin-

gen van de algemeine ellende aan 't licht , zooveel zuchten e» verlangen

SdKien na verbeetering , dat men wel licht konde zien , dat 'er eene groote vreug-
tot de Re- de en toeloop zoude ontdaan , by-aldien 'er maar iemand eens quam door

tebreeken. Want alles lag anderzins indendiepften flaapder zeekerheid

als begraaven , en de voorgemelde dachten zoo t' eenemaal op geene ver-

anderinge, altoos, dat ze veel eer de voorneemens van andere, met de

uitterfte vlyt , op alle manieren zochten te verhinderen , gelyk het zi ch

daar na ook met Lutber uitwees- Want dit had de Roomfche , en met haaf

de gantfche Geeftelykheid, als degrootfteStaats-Reegel, vaftgeftelt:

, , Geen iveereldlyk menjeb beidde de macht , om de Geeftelykheid in 't miu/ie te kun-

„ nen verheeteren. (x) Of, gelyk men teegenwoordig fpreekt : Den H. Dienft

,, mocht vangeene andere menfehen altoos in kleinachtingegebragi ofgehoont wer-

vethinde- w den. Wanneer 'er nu evenwel dikmaals zommige oprechte gemoedere n

eene verbeeteringe zochten aan te vangen , zoo waaren 'er ftraks de Paa-

pen, met hunne Ketter-maakerye , valfche befchuldigingen , en andere

vonden, achter heer, en maakten alle heilzaame aanflaagen te niet en
tot wind ; „ Paus Jnliiu de II. moeft volkoomentlyk , by zyne verkiezin-

,,ge, een eed doen, dat hy een Concilium , tot verbeeteringe der Kerke,

„ zoude houden , zoo wel weegens de Opperfte als laagfte , en , indien hy
,,'t naliet, zoo zouden de Potentaten de macht hebben, om zich zelfs

„te verzaamelen en de Kerke, in haar nood, te hulpetekoomen. (y)

Doch , wanneer men na de verbeeteringe van deeze , en andere buik-Paa-

pen hadde moeten wachten, zoozoude'ernuheeden , tedeezeruure,

noch wel niets verandert zyn ge weeft. Andere , die het wel gaarne wil-

den doen , ontbrak het aan moed 5 zommige weederom vingen het aan 't

onrechte einde aan , lieten de groffte misflaagen onaangeroert , en maak-

ten daar en teegen maar ontrent eenigekleinigheedcn een aanvang, en,

als men noch al eens iets groots voor hadde, zoo belette het de Dui-

vel op allerhande wyzen , gelyk als het den goeden Keyzer met het Con-

cilium te Pifa ging ; (z) Doch hier van meerderals wy tot de Concilien , en

den ftaat des Pausdoms na Luthers tyd , zullen koomen. In 't korte dan

,

dit flangen en adderen gebroedzel wift zich zelfs altyd naden wind te

richten, en het over al zoo te befteeken, dat men niet lichtelyk tot hen

naaderen kon, ja zy fielden zich eerder zelfs zeer yverig aan , als dat

ze boovenmaaten vroom wilden werden, alleen op dat de andere daar

door geruft en flaaperig zouden werden, en hen, in hunne dingen , ver-

der ongerept baten. Gelyk als het noch daagelyks alzoo gebeurt, dat

de

(u) Vid. Catal. Teil. Ver. Lib.XX. p.Cjió.feqq. & deGerm.Hottingcr.l.c.p.921. (*) Hift.

Coiic. Trid. ibid. p. 949. (y) Apud Richerium Lib. IV. Hift. Conc. F.I. p. 147.
(*J.)

Goldaltus

Tom. V. Conftitut. lmperat.p.4ii.&p.XXVH.ir'ülit.Imp.öcc.

migen.
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de huichelaars, in geval van nood, alles eermet reede, en uitterlyk , j.™rMr>.

doen, wat hun anders teegens de borft zoude zyn , wanneer ze daar door
tolMDC

maar flechts ia hunne voordeelenblyven moogen, en mee vroede geba-

ren werden.
-. Hierom verlangden nu de oprechte gemoederen dies te meer na een Hoopten

doorbreuk in zulk een zwaar-wichtige zaak, en dies te grooter vreugde <i>"°»«.

ontftond 'er , wanneer zich hier of daar maar iets vertoonde , dar cenige

hoope tot verandering gaf. Miffchien zalmen hierbeneedengeleegent-

heid vinden , • om van de veelvoudige voorzeggingen en andere teekenen

iet< te fpreeken , die 'er, voor Luthers Reformatie , gefchied zyn, en de

ivmoederen zeer opgewekt en aangemoedigt hebben. Alles wierd wak-

ker gemaakt, wat maar een weinig verftand en nadenken hadde. Want
daar'quaamenterflond allerleye zoodaanige dingen aan 't licht, waarna

meenig menfeh al lang , onder den zwaaren geweetens-dwang en 't men-

ichen jok ,
gehaakt en verlangt hadde. Daarom fchreefeen zeeker Niklaas

Gerbel , van Scraatsborg , aan zynen vriend, van een Predikant, die

opentlyk eene Vrouwe genomen hadde: daar waaren veel i ooo menfehen

te zaanien geloopcn , om deeze nieuwigheid te zien. Een onder den hoop
had Je luidskeels, midden in de Kerke, geroepen: Hy heeft hem rechtge-

daan ; God verleen hem duizendgoedejaareu ! (<*) Een ander fchreef van zyne
„toehoorders , hy kon niet genoegzaam uitdrukken met wat voor eene vierigheid

„en aandacht zy hetWoord'aaunaamen, en, hoe gewillig ze zich daar over al'toe

„ brengen lieten , waar over hy ook dikmaals , van blydfehap , hadde moeten wee-

„ nen , dal ze hem {als een zwak menfche) zoo zeer droegen en liefhadden, e. z. v.

(£) Meer voorbeelden zullen 'er op een andere plaats tot genoegen kon-

nen bvgebragt werden, (c) Het ging ook toen ter tyd , gelyk het gemee-
nd vk. gebeurt, wanneer de Heerfchappye der Geeftelykheid de overhand

neemt, datveele, die heimelyk onder deezenlaft zuchteden
, daarna

met des te grooter vreugde uitborften. Daarom , wanneer de Munnik tot

Steenlaufig Luthers Hellingen (thefes') eerft zag, zoo lachte hy van blyd-

fehap, enzeidej Nu is hy gekoomen , dien (Paapen enMunnikken) tot het

trouwen brengen zal. (c) Als Luther, in 't jaar i 511 , teWormbs inquam
,

zoo ontmoette hem, op de ftraat , een Beijerfche Hof-nar, en, wan-
neer hy Luthers naam hoorde , zong hy teegens hem overluid: „ Venifli

„de/iderabilb, quem expetlabamus intenebris. Dat is : Gy komt nu ter rechter

„tyd, welken wy , in de duifferniffen, verwachten, (d) Ook was 'er terftond

over al een opmerken en drift, zoo dat zich het volk om 't woord als ver- B^erte

drong, en eenen onbefchryffelyken yver daar ontrejit betoonde. Wan- lUL\d.

neer Luther door Erffurt naar Wormbs reisde , was 'er zulk een grooten
toeloop , dat de ftraaten , huizen , en alles , gepropt vol was , om hem
maar te hooren en te zien , daar , buiten alle twyfel , ook wel meede veel

nieusgierigheid zal onder geloopen hebben. (<?) Waar men , door het ver-

bod der teegenftreevers , geen Lutherfch Predikant toeliet , daar liepen

de menfehen na de naafte , ook wel zeer afgeleegene plaatzen , veele my-
len verre, na eene Predicatie. Gelyk als men, onder andere, van die

van Anneberg, onder Hartog Joris gebied , fchryft, dat ze by duizen-
den na Bucholt zyn geloopen. (ƒ) Insgelyks ook tot Zwikkauw , alwaar
Gabriel Didymus eens preedikte , die een zwakke ftem hebbende , zoo was
alle het volk uit hun gewoonelyk geftoelte na den Predikiloel toe ge-
drongen , en hadden byna den gantfehen dag toegeluiftert. (g )

8. Terwyle nu de zaaken aldus ftonden , zoo kreeg Luther over al waar-
II. Deel. K lyk

(*) Ap. Scultetum Annal. P. I. p. 169. (£) Ibid. p. 1 ^ . (c) Vid. idem P. II. p. 14^. (d) Wolffl
Lc&. Mcmorab. p. 17S. (1) Eobanus Heflus E!cg. P. II. p. 119. (/) Ap. Seckaidorffp. 1S0.
Lib.I. (g) lbid-

-.'* r v
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jjiimd. lyk een zeer grooten aanhang, daar by ook noch die onbefchaamde en

Gei«
DC

' buitenfpoorige
>

"opveilinge des aflaats quam , die de eerfte geleegenheid en

fór

n

d

h

e

ei

Re-
aanleidinge tot zynen uitbreuk gegeeven hadde. Doch , dewyl men , by

formatie. na tot walgens toe , hier van placht te fchryven en te praaten , waar in

behalven dat de arme Jan Tetzel genoeg lyden moet,niet teegenftaande hy
over al zoo veele broeders heeft n^elaaten : zoo zal ik het alhier alleen

by eenige aanmerkingen beruften laaten , en de zaak zelfs met weinige

opveiiin- woorden ontvouwen. De Paus te deezer tyd, verdeed, niet alleen tot zyn

faau"
Af" eige pracht, en ongebonde leeven , een onuitfpreekelyke zomme gelds

,

maar den Aards-Biilchop en Kardinaal van Mentz, ^/£<?m«.verquifte ook
alle zyne zoo ryke inkomften , van twee Aards- en een enkeld Bisdom

zoo uittermaaten lichtvaardig , dat hy noch , tot de betaahnge des Man-
Deszeifs tels , (Pallii) van den Paus daar en booven de macht verkreeg , om , door

ken"
a

' geheel Duitfland , met het te koop (lellen des Aflaats , een groot deel

gelds te vergaaderen. (Jf) Tot dit werk nu liet zich een ftoute en lichther-

janTet- tige Munnik , Jan Tetzel, van P rna uitMeifzengebooren, gebruiken,

vairdiï-'" die, als een onder-CommifTaris , zoohyzichnoem.de, door het geheele
1,tld- land rondom trok , en alzoo de lieden fchrikkelyk bedroog. Want, bui-

ten dat doorreisden 'er noch al meer PauiTelyke Afgezanten allejaaren het

Land , die geld inzaamelden , nu , tot den Turkfchen Oorlog , dan , tot

het vernieuwen der S . Pieters Kerke te Rome , en naderhand weeder tot

wat anders. Daar dan geen zoo flechte dienlT-meid of was-vrouw was , die

niet r. i. of meer dubbeltjes daar aan te kofte hing, om een Aflaats briefje

te hebben, (i) En , had dit zoo voortgegaan, daar was , binnen korten tyd,

niet eenen heller of penning meer in gantfeh Duitfland gebleeven : want

in Italië wierd alles weeder verfpilt en verbrall. (£) Inzonderheid nu moet
Tetzel een zeer onbefchaamde guit zyn geweeit , die het volk veele vreem-

de dingen heeft wys gemaakt. TotAnneberg, daar de ryke Silver-my-

nen waaren, zeidehy, met klaare woorden : Indien zy maar wakkergeld

veilden geeven, zoo zouden alle de bergen daaromheen in louter frlver verande-

ren. (/) Doch het moet hem aldaar al reedelyk wel aangedaan hebben , dat

hy 'er twee ronde jaarenis gebleeven , gevreeten , gezoopen en gefpeelt

heeft, (m) In Fryberg beurde hy , alleen in z daagen , 2000 guldens, (k)

En tot Zwikkauw vonghydeeze pots aan : hy wilde gaarne eens met de

Kofter vroolykzyn; hy preedikte derhalven , op den dag van Juvenalis ,

hoe dat de oude Heilige zeer moede om te helpen geworden waaren , er»

derhalven bragt hy nu deezen nieuwen Heilig te voorfchyn , die hen raa-

den zoude , dat zy maar fraay mildelyk zouden offeren. Daar na zag

hy zelfs na, wat een ieder hadde ingeworpen , en vraagde eindelyk aan

den Kofter , of 'er al genoeg tot het gelag zoude zyn. (0) Diergelyke Hi-

ftorien nu zyn 'er zeer veele overig. Uit dit weinige kan men nu den el-

lendgen llaat dier tyden wel afneemen , en wel inzonderheid , voor zoo

veel die zich , door de werken der Kerkelyke bedryven , vertoont heeft.

9. Doch het nu reeds al verhaalde verlangen, en de daadelyke toebe-

reidzelen tot eene verbeeteringe , verzeekeren ons , dat 'er noch al zeer

veele goede en welmeenende lieden hier en daar onder het Pausdom zelfs

geweeft zyn , die deeze ellende erkent , iets betters gezogt en ook in

der daad gevonden, en genooten hebben. Maar 't bewys hier van houd

ons te lang van ons voornaamfte werk af, en kan het zelve ook . uit de

gefteltenis der voorgaande tyden , in t 14^ en 15^ Boek , verder nage-

zien

(fe) Vid. Thuan L; I. Pau!. Langius Chron. Citicenfi p. S97. Luthcrusiprepnffnn&Erafmus.

Scultctus Annal. P. I. p 47. HottingerusP. III. cnp. II. p. 2f . léqq. & 266. Scckcndorrt". L. I. p. 9.

San. (i)Idemp. 14. (4) Myconiusibid. p. 16. (/)lbid. (ra) Jenilius P.ll. Annaeb.p. 3. (») Mol-
lcrus P. 11. Frxykerg. Chron. p. 1 5-3. (o) Scrimid. Zwick. Chrgn.P. I. p. 3S0.
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zien werden. Onderde zoódaanijge nu, die over die gruwelen zuchte- j^mo.

den , was ook de welbekende Martij Luther , neevens veele andere. Doch

,

indien wv de getuigeniflèn der Zwitzers en andere , gelooven , 7.00 als

7 \ d kar van in 'c breede en met ver/eekeringe , i'^

eenicé andere , voor Luther, de verbeeteringe beg

fchryven , 7.00 hebben al

macre, ^^ *,».-, - «-— &- —gonnen. Ik wil hiermee

reeeen, van zomrnijge in het Pausdom zelfs , als, van Jan fVepls Van ™,H£,
Groningen , die reeds al voor Luthers geboorte heeft gelceit. Noch ook ,

Lu",CI -

van Ijii Kcizersberg , Jan Kruiziger , en andere. Want men berigt voornaa-

melvk van U/rik Zwiuglim , dat hy reeds al in 't jaar iji6, tot Glaris , uit
"**

den' Bn bel teegén het Pausdom aldaar heeft gepreedikt. (/> ) Insgelyks

ook , dat hy , in 't jaai 1505, met Thomas nïttenbach , ProieiTor te Ba-

zel,' de Leere der Rechtvaardigmaakinge , als meede, van het bedrog

des Aflaats, geleert 7011de hebben, (g) Waar op hy daar na, in 't jaar

1 c 1 9 , tot Zurich , de eerfte Predikatie in 't openbaar heeft gedaan , en

zich wel dapper teegens den Aflaats-kraamer, Samzon van Milaanen, heeft

eeftelt , (O en het £uangelium , recht volgens 't Euangelium , verkon-

digt • (O hebbende ook meede , teegens den Bilkhop en kardinaal van

Sitten , weegens het verval der Kerke ,
gedifputeert. (O Hier in koomen

nu de meefte , ook zelfs Luthers yverigfte Aanhangers , over een ; nade-

m aal , buiten dat , dit Goddelyke werk geenen roem altoos van menfehen

noodie heeft, en het voor oprechte gemoederen eeven veel is, door wiens

hulpmiddel God ten eerften is doorgebrooken. Ook is het Zwinglïus , in ^f'"
1 '

't begin, met Luther, in den grond zelrs , (ot 't voornaamfte werk) ge- *ecll!

heel eenig geweeft , en, gelyk men bekent, namaals eerft, weegens

het print van 't Avondmaal , en anders , met hem oneens geworden, («)

geh'k wy hier onder noch breeder zullen aanwyzen. £11 daar loopt aan hriShirf*"

beide de kanten veel menfeheh kheid en eenzydigheid.ik wil niet zeggen, °nucm -

croot-fpreeken , meede onder , wanneer men met zulk eene heev igheid

en moeite ftryd , om te beweeren dat deeze ofgeene de eerfte is geweeft.

Zoo dat men'daar door malkanderen aan beide zyden , zonder eenig nut

,

oorzaak tot klaagen geeft: De eene wil bet iverk van Zwing/ius
t'

' ecnemaal

verwerpen ; ( ,v) een ander wil Luthers achtinge over al onderdrukken , en Zwin-

glius alleen de voortocht in de Jlervormingetoefchryven.e.z.v. (y) Die geene

doen dan beft , welke , metbefcheidenheid , een ieder zyn loflaaten , die

hem waarlyk toekomt , en die daarom nochtans de Hiftorifche waarheid

niette kort doen. Want op deeze wyze heeft men reede genoeg om zich te ver-

wonder c-a , dat 'er evenwel ontrent een en de zelve tyd, twee Leeraars , die van

malkanderen niets wijlen, opentijk teegens den Paus zyn opgeflaan en eev.derleye

zaak gedreeven hebben: Het welke een van Zwinglius \rienden zeer wel

aantrekt, noemende Luther meede eenvoortreffelykinflrument Gods , en ben

beide , twee van den H. Geejluitgeru/le Helden ; (2) dat die van de andere kant

heel bezwaarlyk zouden willen doen of toeftaan.

10. Ten minden is het zeeker , dat God , na zyne wonderbaare Raad-

flaagen, veele werktuigen te gelyk ontrent deeze zaak heeft gebruikt

,

of hy 'er al fchoon eenige , en daar onder wel voornaamelyk Luther , als

de Ópperfte op het Tonneel voorgeftelt , en hem een zeer groote door-

breuk verleent heeft. Van den beroemden Era/mus fchryft de Lutherfche Lo
tl^

Godgeleerde , die andersformulas caute loqucndi , dat is , gemeenefpreekwy-

K 1 zen

{p) Ex Leone JuJi, BullingcroaliisqucRegenvoHciusHift. Eccl.Slavon. L. I. p.^.Scultetus

Annal. F. I. p. 8. 1 1. 45-. 47. & 1 1 f. Melch. Adami V jta Zwinglii , Bcza Icon. CL. Vir. p. 44. Hor-
tingerus Sec. XVI. F. II. Cap. III. p. 198. feqq. P. IV. Gap. III. p. 48. feqq. (^)Micral. L.1II.

Hi II. Eccl. p. 32J. (r) Sleidan. fine L. I. p. m. 1 3. & ex eo Oliand. Cent. XVI. L. 1. c. 26. Jac. Ley-

decker Kerkelyke Hiltarie. p. 6S3. (x)Bucholz. è Lavaterolnd. Chronol.p. 48Ó. Drcflerus P. I.

Millen. VI. p. 210. (OAlfted. Chron. Reform, p. 5-14. ülianderl.c.c. 23. p. 85-. («)ldemp. 69.

(jXjHottingerusl.c. (7) Vid. KromayerusHilt.Eccl.p. JS7. fö Bcztf Epilt. 81. p. 327.
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jaar md. zen om voorzichtigte fpreeken , gefchreeven heeft, met ronde woorden al-

dus : De Duitfche hadden op hemgewagt , niet anders als op een Zon , die de bin-

nenfie en gevaarelykfle duijlernijfen hunner nacht verdryven zoude. Want , dié

hem (Eralmus) niet voor den eerften aanvanger der herftelde Godgeleerdheid er-

kende > die was een leugenaar en ondankbaar kaarel. (4) Andere bekennen van

deezen zelven, dat zynen arbeid, en wel inzonderheid , zyne vertaaling des

N. Teflaments , tot de zuiveringe der Euangelifche leere heel veel geholpen heeft,

(b) Waarom hem luther zelfs ook in 't begin zeer hoog geroemt heeft: ( c)

en hy is het ook waardig geweeft. Want men hadde het hem immers te

danken, dat hy de zotte daaden en gruwelen der Paapenen Munnikken ,

op eene geeftige en doordringende maniere ontdekte , de waare wysheid

vry welweeder aan't licht bragt, en, door zyne fchriften, meenige,

zelfs ook vandeGroote , de oogen opende, ja, jeegensden Keurvorft

Fredrik , Luther trouwhertig ontfchuldigde , en den zelven ried, hem voor

al niet aan zyne vyanderi over te leeveren. (t?) Zoo dat zich Erafmus , zoo
wel weegens Luthers perzoon zelfs , als van weegen de verbeeteringe der

Kerke , "meer verpligt gemaakt heeft , dan 'er miflchien daar na wel van
En andere vee ien , ontrent hem , is erkent geworden. Ik zal nu hier niet zeggen,

deVaafr" van andere beroemde mannen dier tyd , diehethaare, doch een ieder na
heid

' zyne gaaven , zoo wel in hunne jonkheid als anders , hebben toegebracht}

onder welke JanReuchlia, Fagius , Ulrich van Hutten , Thomas Mortis , en

veele andere, bekent genoeg zyn. Vaneen zeekerPriefter tot Roftok,

genaamd Niclaas Rufz, vind men , dat hy , reeds al in 'tjaar 1516, des

nachts heimelyke te zaamenkomften gehouden, en op alle andere wy-

zen, teegens het Pauffelyke bygeloof, den Aflaat, en 't quaadeleeveii

derPaapen, gepreedikt heeft, waar over hy ook veel lafterens , van on-

kuisheid , en diergelyke , lyden , en ook eindelyk , vluchten moeft. Van
deezen man fchryft een Lutheraan : dat hy , ten naaflenby de waarachtige

Euangelifche leere een geheeljaar lang te vooren , eer Luther zich eens openbaar-

de , in't byzonder hadde geleert en gepreedikt. (ƒ) Om nu niet te fpreeken ,

wat 'er al voor getuigen der waarheid van de Waldenzen , Boheemfche
broeders, en andere, noch wel zyn overig geweeft, die, hier en daar,

den Pausgrooten afbreuk gedaan hebben. Ja God ontzag zich meedein
ook wee- jien tyd niet, onder de Lutherfche zelfs, ook de zoo genaamde fVee-
l

\
yC

reldlyke ftands-perzoonen, tot den dienft der Reformatie, enonderwyzin-

ge van andere inde waarheid , te gebruiken. Gelyk het dm van Lazarus

Spengler bekent is, dat hy, eerft een Secretaris tot Nurnberg, of, als

andere Hellen , een Raadsheer geweeft zynde , nochtans zommige hee-

relyke gezangen heeft gemaakt , en anderzins veel tot het gemeene befte

der Kerke toegebracht, (g) Op dat ik niet zegge, hoe God ook veele

mvrou- vrouws perzoonen in deeze zaak gebruikt heeft, en dat wel, zonder

eenig teegenfpreeken der andere Leeraars , ja zy hebben 'er zelfs eene

groote vreugde en welgevallen in gehad. Waarom ook de Papiften zeer

ongeduldig waaren , dat niet alleen veele mannen door haare huisvrou-

wen van '^Pausdom wierden afgetrokken : (/ƒ) maar ook , dat de vrouwen

met en neevens de Predikanten, boeken gefchreeven hadden, en haar

aanbooden , om opentlyk op de Hoogefchoolen teegens haar te difputee-

ren. Waar onder Catharina Zellin , en Argula Grumbach van Stauffgereekent

werden, welke teegen de Hoogefchool van Ingolftad gefchreeven heb-

ben. (O En van deeze laatfte tek de Heer van Sekkendorfcen'ige boeken op,

als,

(a) Apud Fechtium P. VIII. F.p. Theol. ep. 1 2. p. S23. (Jj Ofiand. L. I. H. E. c. tq.p 42. (c) Scult.

]. c.p. 32. d) Ep. dedic. ap. J. F. Mayer Not. ad orat. Selncc. de Luth p. 87. (f) Pet. Lindeberg

L. III- Ghron. Roftock. c.i6.p.2o8. (g)Bucholc. Ind.Chron.p. f38. Camerar. Vit. Mei. c. 31.

p. 104. ilqq. (i)Joh. Naff Centur. IV.p. 144. (»') Ibid. &Cent. II. p. 12Ó.

»en.
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als, de Chriflelyke vermaaningc aan den Keurvorfl van Saxen , Paltsgraaf}™*™.

Luther»

beroep.

veer,

geleerde (/) Olyrapia Fulvia Marata , endiergclyke, hier nu noch voorby

te gaan.

i i. Ondertulfchen behoud nochtans de zaalige Luther hier in de voor-

rang , dat hy in 't openbaar wel het meefte gedaan , en veele andere eer(t

opgewekt en aangemoedigt heeft. Doch wy zullen zoo aanftonds de ge-

ftehenis dee7.es lots wat naader gaan befchouwen. Voor het teegenwoor-

dige Haat ons aan te merken , dat , zoo wel in 't algemeen den Reforma-

teuren, als , Luther, Zwinglius, en andere, een Apoftolifch beroep toege-

reekent word : (w) als ook, in 't byzonder, zin Luther, eenc onmiddel-

baare qoddelykc ingcevingc , drift, ofvermaaningc werdtoegcfebreeven : waar

op hv eerll door het Woord is beroepen geworden. Want alzoo luid ,

onder anderen, zyngraffchrift tot Wittenberg, zoo als het , in de Ker-

ke van 't kafteel , op de metaale taafel noch te leezen is : (»)

itte Dei afflatu monitus , verboque vocatus

Lucem Euangeliifparfit in orbe novam.

[ Dat is : Hy (Luther) door Gods Geeft en Woord vermaant en beroepen zyn-

dc , heeft een nieuw licht des Euangeliums door de weereld verfpreid. ]

Om meer andere diergelyke uitdrukkingen voorby te gaan. Hoewel an-

dere daar meede geen/ans over een (temmen , en maar een middelyk be-

roep willen toeftaan, het welke alleen iets byzonder's heeft gehad. O)
Nadien Luther zelts daar na zich altoos op zyn Doftors tytel, en beroepin- verliet.

ge tot zyne bedieningen, teegen de Sluip-Predikantén heeft beroepen,
UD8C '

op dar hv dee/.e des te eerder kondeteegenfpreeken. Het geene dan zyne

teegenftreevers in 't vervolg weerom tot haar voordeel gebruikten , en

volgens deezen grond, door dien hy niet onmiddelyk beroepen of ver-

licht was , beflooten , dat hem ook in alles niet te gelooven was. (p ) On-
dertullchen is dit echter zeeker, dat Luther zelfs , in 't begin, en, eer

men aan 't teegenfpreeken en difputeeren , teegens Karelftad, en andere,

geriakt was, het gefchreevene woord Gods wel hoog geagt en gebruikt

heeft , doch daar beneevens heeft hy ook met eene de kracht des Geeftes

,

en verlichtinge van booven , genooten , en ook geroemt , als welke hem ,

in byzoudere poinften en ongemeene voorvallen , een richtfnoer en zee-

kerheid verleenden. Want , men vind ra zyneallereerftefchriften , zulke

naJenkelyke belydeniilen, diergelyke veele der geener niet eens gedaan

hebben , die naderhand , weegens hunne leere van de verlichtinge , ver-

worpen zyn geworden: doch dit is de plaats niet om hier van nu in 't

breede te fpreeken. Inmiddels is het echter zeeker, dathy, tot het ge-

zichte der Paapfche dwaalingen allengskens, en by trappen gekoomen
is ; gelykals de vernaaien ook bekent zyn, dathy, by voorbeeld, tot

Erlfurt, in den Bybel zulk een overgroot behaagen fchepte, dat hy ge-

wenfcht hadde , om ook eens zulk een fchoon boek eigen te moogen heb-

ben. Insgelvks ook, dathy veele zotternyenderPaapenal voorheene
hadde aangemerkt, en ook reeds van de gerechtigheid Chrifti een goed
begryp gehad. e. z. v. C?)

K 3 iz. In
(I;)Supplem.Ind. I. Hill.n.74. Conf. ScuketnsP. I- Annal.p. 175-. (I) Hotting. prxf. P.V.H.-E.

(m) Hotting. P. IV. c. V. p. 315-. («) Vid. velN.ChytraeosDclic. itin.p. 36;. Suevi Infcript. Wit-
t«b. &c. (o)Gerhard LI. Theol.de Minift.Sccï.VlIl. §. 11H. Calov. To. VIII. Syflem. Tfteol.

Art. 1. 3. c. 2. q. 2. (f) AdmoniüoChriftiana Neollad. de Form. Conc cap. 6, p. 103. (?) Vid. vel

Hotting. li c. p. 7J9.
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jaar md. 1 2. Tn 't eerfte nu hadde het met zyn voorneemen een zeer klein aan-
iot mdc.

^ien ^ jQOr j-en jjy maar eenjge weinige misflaagen der Papiften aantafte
,

en dat noch, in 't begin , met eenegroote zachtzinnigheid en om zicht.

Waar door het de meefte Roomsgezinden als zeer Hecht voorquam , en

Hein be- het zoude ook , in den aanvang, den Paus Leo zelfs niet heel zeer onaan-

ïufoimt" genaam geweeft zyn. luthers oogwit was ook , wanneer hy zich teegen
t,c- Tetzel aanftelde , in 't eerfl: niet anders , dan alleen , dien misbruik des

Aflaats te ontdekken : Want de onrechte oogmerken , daar hem de Papi-

ften anders meede befchuldigen , zyn al lange van veele Schryvers klaar

genoeg weederleid. Ja dat meer is , hy hing in 't eerfte zelfs noch al heel

zeer aan 't vooroordeel van de Autboriteit , en het ander gezag der Kerke

,

ja van den Paus zelfs. Waarom hy ook noch al veele zaaken verdeedigde ,

die hy naderhand heeft verworpen. Hy appelleerde toenmaals ook noch
met 'er daad aan den Paus , en , by-aldien hy met zachtigheid was bejee-

gent geworden , daar was moogelyk wel zoo veel niet eens op het tapyt,

noch "in difpuit gekoomen. Doch het moeft alzoo gaan , dat de Paus hem
na Rome citeerde , en wel zoo veel blyken liet , dat Lutber geen Befcher-

mer aan hem hebben zoude. Derhalven brak hy los, en begeerde, dat

men zyn zaak in Duitfland doch mochte afdoen
, gelyk als wy nu haaft

zullen zien. Men merkte ook wel , dat veele Grooten in Duitfland , door
de ftrengheid van den Paus , waaren misnoegt geworden, die zich mif-

fchien ook wei door zommige Paapen liet oprokkenen, waar van de

vSchryvers overvloedige narigt geeven. Op dat ik evenwel de omftandig-

heeden, zoo kort als moogelyk is , mag aanraaken, en daar na tot an-

dere ongemeene aanmerkingen voortgaan $ zoo is de zaak zelfs vervol-

gens aldus gebeurt. Terwylen de zoo zeer grouwelyke boosheid van de
kraamerye des Aflaats , in zwang ging , wilde Lutber zommige , die van

Tetzel Aflaat gekocht hadden , niet abfolveeren of vry ipreeken , door
dien ze, indeBiegt, geene verbeeteringe des leevens wilden belooven.

En, wanneer Tetzel hier over toornig wierd., en dat andere zich ook daar

aan ergerden ; zoo kreeg £ztf/>er geleegenheid, om, in 't jaar i ƒ 17, den
Luthers ->

t Ken van Wvnmaand , u < Tbefes , ol {tellingen , daar teegen , aan de Kerke
Hellingen. -> , „, ,,,- i 111 1 ° •

van tSlotte Wittenberg aan te plakken, waar over hy, uit eeneoprech-
Tejrieis te meeninge , onderwys en verbeeteringe begeerde. En Tetzel , wien dee-
ad&u'oen. ze uitberflinge wel het meefte ontftelde , zette 'er eenige weeder teegen ,

en verders noch 50 andere , waar in hy Lutber voor een Ketter uitmaakte
;

hy liet ook daar na eene Predikatie teegen hem drukken, waarteegens

zich Lutber echter zeer wel verantwoordde. En met dusdaanige byzonde-
re gefchriften wierd 'er een langen tyd toegebmgt, tot dat het tot een
opentlyk gevecht quam. OndertuiTchen kreeg Lutber over al , by groo-

ten en kleinen , aanhang genoeg , alzoo hy een goede zaak voor hadde. (r)

13. Kortdaarna, in 't jaar 13' 18, vervoegde zich Lutber, op 't begee-

ge

a

tot

eUn"
ren van den KeurvoTft Fredrik , na Augsborgopden Ryks-dag, en, na

Augsboig.
(jat hy yry-geleyde van den Keyzer bekoomen hadde , ging hy , met Stau-

pits , Luik , en zommige andere Keurvorftelyke Raadsheeren, by den
PaufTelyken Afgezant , den Kardinaal Cajetanus , en hy bragt eenige daa-

gen toe, met teegen den zelven te difputeeren over de tee<renwoordige

in verfchil (taande pointen. Tenlaatften, wanneer Cajetanus-hem met ge-

weld tot een Ketter wilde maaken , en dat deeze niet van zins was om te

herroepen , zoo tafte de Kardinaal hem al vry hard aan 5 doch Littberbe-

riep zich van hem op den Paus zelfs.en keerde in 't laatüe van Wynmaand
wee-

(r) Vid. omnino To. I. Altenb. Seckend. L. V. Matthef Slcid. ceterique Reformationis fcripto-

res , o: noviffime Dn. Tenzel. im I. theil der neuen Hilïorie des Lutherthums , promiife in monatl.

unterredungen An. 97. p. 905-, feqq. Adde GefchichtsCalenderuberLurhenleben 1698. 8°.Lup2.
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weeder na huis , tot VVittenberg. Daar op trachtte de Paus zynen Af- j»«md.

Iaat , door een nieuw Befluit , vaft te (lellen
, doch hy noodzaakte Littber

tot MDC "

ook daar door , dat hy , van den Paus , aan een algemeen Chriftehk Conci-

linm appelleerde, en voor de reft in zyn oud voorneemen met fchryven
, ££

p
£"°i

n

leeren en leezen , voortvoer 5 zoo dat 'er daagelyks al meer en meer van c ' llllm-

de waarheid overtuigt wierden : Inmiddels fturfde Keyzer Maximiliaan ,

en de Paus f'chikte zynen bediende , Karel van Miltitz , aan den Kcurvorft

Fredrik, meteen gewyde goude roos, verzoekende met eenevanden
Ki ur\ orlt , dat \\\ Lv.t'her doch na Rome wilde zenden , of, ten minftén

,

hem zyn land ontzeggen. Oeezcn Miltitz fprak ook met Luthcr , tot Al-

denburg, maar richtte niets ter weereld daar meede uit. Daar op wierd

dttt bekende difpuit tot Leipzig aange\angen , waar van hier onder in 't

breede noch zal gefprooken werden, alsook, van de overige aanflaa-

gen , v vanden , verrichtte handelingen , en andere omftandigfieeden der

Reformatie. Hier zal maar alleen van het hooid-werk iets Volgen , als

meede , van de voornaamüe perzoonen zelfs , en eindelyk , van den aart

en gefteltheid daar ontrent. Want de overige kleene omftandigheeden

kan men over al, in deChronyken en elders , heel gemakkelyk vinden.

Het ging dan toenmaals overal, onder de Papillen , op Littber los, en vervoigiu,

een ieder Paap wilde aan hem zyne manhaftigheid toonen
5
gelyk het dan fSs u-

altvd , wanneer men iets tracht te verbeeteren , zoo gaat , dat alles met ,hci-

fchrj ven en quaad-fpreeken zich aan den dag geeft, wat maareenig voor-

deel daar hy vreeft te zullen verhezen. De Hooge fchoolen , zoo van
Leuven als andere plaatzen , verbrandden Luthers boeken , als Ketterfche,

1 11 ze zouden het met hem zelfs ook niet beeter gemaakt hebben , indien

/e hem maar in hunne handen hadden kunnen kr\ gen. OndertuiTchen
begoft Lutber nu ook op zyn beurt met haar te fpotten ; hv nam dan het

Kerkelyk Wet-boek Hiis Canonkum) en de Bulle van den Paus , en ver- Lm
,

her
'

1 r 1. 1 1 1 j •,-, r- J ,
verbrand

brandde die beide , op den io<*cn van Wintermaand , 1 5 zo , voor de Ee- >>« jus c*

flerpoort tot Wittenberg, en hy verantwoordde zich ook daar over in
n°n 'iura*

een byzonder tratlaat. Hy wierd ook al geflaadig moediger en onbevrees-

der , hoe meer de lafteraars op hem raasden en los gingen. En zoo ge-

beurt het meeft altoos, dat de vinnigheid en heete drift der vyanden,
ook zelfs in de vervolgde partye , eene heevigheid en verhardinge ver-

wekt , by-aldien de volle kracht der liefde zoodaanigen vuur niet by tyds

lefcht en uitdooft. In 't volgende jaar 1511 dan , trok Lutber , hebbende Hykomttë:

eerll vrv- geleide van de Keyzer verkreegen , na Wormbs , op den Ryks-
v,ünnbs -

ti.vi, , alwaar hy , \oor de Keyzer en de Ryks-Stenden, zyn zaak bly-

ntoedlg en voliïandig verdeedigde, niet teegenflaande men hem ichrikke-

lyk dreigde, en dat de Paus hem reeds had in den Ban gedaan 5 ook liet

h\ aldaar genoegzaam bh ken, dat hy van zyne belydeniile geenzins zou-
de afftaan, ten zyhy, uit de Schrift zelfs , met klaare gronden , over-
tuigt was. Waar na hy met den Keyzerlyken Waapen-voogd (lleraiilt')

weeder te rugge reisde , doch hy wierd , al voort daar na , op den b'ücn

\\\\ Blocynuand , door den Keyzer zelfs , in den Ban gedaan, (f) Waar-
om hem de Keurvorft , noch onderweegens , ten deele tot zyn eigen

orttfchuldiging , en ten deele tot Luthers belchuttinge en zeekerheid,
door twee getrouwe Edellieden , liet weg neemen , en op het huis Wart- f?™

d

burg, by Eyfenach, brengen, alwaar hy wel ruim een half jaar lang blyven
moeft. Maar , dat hy van alle deeze aanflaagen wel moet geweeten heb-
ben, toont zyn eige brief, aan Lucas Kranag gefchreeven , uit Frankfort

,

op

(f) Vid. ap. Goldartum To. I. Conft. Imp.& Luth To.I. Akenb.p.436.Sleidan.L.III. Scc-

^cnd. L. I. p. 1 $-8.
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jaatMD. op den Zondag , Cantate, 15x1 genoegzaam : alwaar hyfchryft, dat hy
tot mdc. ^.^ j- et pfiu jten en verbergen , en hy wilt zelfs niet waar , e. z. v. (O

Doch , of, en hoe dit het Pathmos , ofde ballingfchap van Johannes ge-

lyk zy, daar willen we hier niet verder over twiften. Hoe hy ook daar

na, om het werk met Karelfiad, weederom te Wittenberg is gekoomen

,

en wat 'er vervolgens al voor verzaamelingen, t' zaamen-fpraaken, Ryks-
daagen , en meer andere beweegingen , om zyn zaak zyn gehouden ge-

worden , zulks zal ten deele hier onder noch voorkoomen , en ten deele

is htt nu reeds al , by het begin des Smalkaldifchen oorlögs , in de voor-

gaande Hoofdfrukken , al aangeroert. Alleen (laat ons dit noch te mel-
ootfprong den. Daar waaren wel te vooren , op de Ryks-daagen , tot Wormbs , in

pioteiun- 't jaar 1511 ,
(daar dat fcherpe gebod (of edift) teegens Luther en zyne

ien
" aanhangers, is uitgekoomen) en daar na tot Nornberg , in 't jaar i^xx ,

verders, op de volgende Ryks-dag der zelver Stad , A°. 1514, en die

tot Augsborg , in 't jaar 15x5, veele ftrenge belluiten teegens Lu ther ge-

maakt ; doch, in 't jaar 152.9, op den Ryks-dag tot Spiers, wierd alles

wel voornaamelyk weeder opgezocht, en daar en teegen alle bemidde-
linge en zachtigheid aan een kant gezet : Waarom dan de Keurvorft jf#-

han, neevens eenige andere Ryks-Vorften , teegens alle zoodaanige be-

fluiten opentlyk protegeerde , zich beroepende op de vryheid , tot

Spiers, in'tjaar 1526 verleent , en hierom wierden ze naderhand ook
alle in 't gemeen Protcüanten genaamd. (/<)

14. Doch ik zal nu volgens myne beloften, van de Reformatie zelfs,

het geene noodig is , aanmerken , na dat ik evenwel te vooren eenige om-
ftandigheeden , van de daar in gewikkelde Opper-machten, zalaange-

Bïfchcrm. weezen hebben. De Hiftorien deezer tyden , getuigen doorgaans , dat

de

e

r

C

Refor- veele Vorften, ja Keyzer Karel zelfs , van de meefte waarheeden , die

Luther voordroeg, t' eenemaal zyn overtuigt geweeft, gelykals wy hier

booven, in 't eerjie Hoofdjluk , nu reeds al gezien hebben , fchoonhenon-
dertuffchen haar eige voordeel wel meefl dreef, om hem, oftoeteval-

ïi

C

cdiT
ft

^en » ofteegen te (laan. Inzonderheid was nu de Keurvorft , Fredrik de III.

in veele deelen t' eenemaal bewoogen , en volgde daar in wel meeft de wil

en den raad van zyne Godgeleerde. Voornaamelyk moet Luther, door
Staupitz, wel veel by den Keurvorftvermogt hebben

; gelyk als hy hem
tot Augsburg ook zoo verre beweegde, dat hy te weege bragt , dat de

A
roo"

c Kardinaal Cajetanus Luther zelfs hoorde, (x) Daar beneevens nu had Luther
aceten. een zaak voor zich , die de Weereldlyke Heeren ten uitterften aangenaam

was , naamelyk, dat derPaapenmagt en inkomften hier door bel'noeit „

en , daar en teegen , de Hooge Overigheid haar gezag , en wat haar ver-

der rechtmaatig toequam , t' eenemaal weeder gegeeven wierd , gelyk als

ook het boek, 't welk Luther , vande waardigheiden 't ampt der Hooge
Overigheid, in'tjaar 15x3 uitgaf, denKeurvorftuittermaaten welzou-

Reedehiei de gevallen hebben, (y) Om nu noch te zwygen, datdeLeeken, of
Weereldlyke Stands-perzoonen , van tyd tot tyd zich nu wat meer vry-

heid in de geeftelyke zaakenaanmaatigden , als te vooren, en zich aan
geene beftraffmgen der Geeftelyke zoozeer meer keerden 5 en ook wel
naderhand, van haare Zielbezorgers zelfs, door haareaveregtze voor-
ftellinge des Euangeliums , of ergerlyke voorgangeren , zyn vervoert ge-

worden. Waar uit dan die overgroote brooddronkenheid en toomeloos-
heid daar naontftond, daar Luther zelfs wel dikmaals over klaagde, en
die ook hier onder, by het Verval der Kerke , noch naader kan gezien

wer-
(r)To. I. Altenb. p.7f7' («)Camerar. VitaMel. p. 30. Sleid. L. VI. & VII. inir. Chvtraus L.

XII. Hortle'der Tom. I. L. 1. c, 45-, leqq. (#) Scckcudortt'. L. I. p. 16. (y) Bucholzerus Lid.

Chron.p. ƒ04.
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werden. Gelyk als 'er dan ook al zeer veele eige baatzucht , eere, en jmtmd.

andere valfche oogmerken, zich over almeededaar onder mengden ,

,otME

waar door de voortgang des tuangeliums ook merkelyk verhindert

wierd. Hier door gebeurde het, dat de Vorften enOverheeden , wel

eenigen lchyn van de waarheid en goddelyken yver aannaamen, maar dat

de minfte echter in 't herte, uit de grond bekeert , en volkoomentlyk

als weedergebooren wierden , gelyk als haare werken zulks ook genoeg-

zaam uitwyzen. De Leeraars nu waaren , nadegemeene vvyze , met de

uitterlyke goede vertooningen , ceremoniën , en belydeniflen , heel wel

te vreede.di, wanneer maar de Heeren alles goed keurden , of, ten

minften daar niet teegen waaren , wat zy voorftelden , zoo verhefte men
het allerkleinfte huichel-werk der Heeren , zelfs tot den Heemel toe. En

aldus bleevcn 'er veele in de zeekerheid {teeken, die zich daar na door

gevaarelyke aanflaagen eerft ter deege openbaarden. Verfcheideneder

zelve waaren de Koningen, Darius Notbus , en Arthafajles gelyk , die

den Tempel te Jerufalem wel weeder opbouwden , maar die zelfs echter

daarom niet tot God bekeert wierden. Die de gefchiedenillen deezer ty-

den maar eenigzins naauwkeurigdoorblaadert, die zal de waarheid hier

van meer als al te klaar kunnen vinden. Alhoewel Luther zelfs het hen

dikmaals opentlyk genoeg gezegt heeft ; zoo als zyne fchriften zulks

wel aanwyzen.

if. In 't gemeen nu fpreekt men heel veel lof , aangaande de groote ^s,
£'

d

rosheid van den gemelden Fredrik de III. hem noemende eenweezently- l*T£\
kenzeetelderwvsbeid , eenfchatkaamervanraadflaagen e. z. v. (2) Daar-en- 111.

teegen merken andere in hem maar alleen een groote lift en doortraptheid

aan , of gelyk men 't noemt . ftaatkundige bedriegeryen en ftreeken. (a)

Ten minften bekennen zommige van hem , dat hy de Reformatie noch geraa-

den, noch ook heel zeer verdeedigt beeft 5 (£) als mede dat hy voor andere ,

zyne geneegenrheid tot Luther zeer verborgen hield. CO Gelyk hy ook

in der daad daarom aan den Paus niet fchryven wilde , om dat deeze niet

zoude denken , dat hy zich heel veel aan Luthers zaak liet gelegen leggen,

(</) ja zelfs fchreef hy wel duidelyk aan den Hartog Joris , zyn Neef, dat zpe u-

hy zich nooit hadde onderwonden , en hy zoude het ook nooit begin- '
ê " '

nen , om Luthers predikatien of twiftzaaken te helpen verdeedigen. (e)

Ontrent het zelve fchreef hy ook aan zyne Gezanten te Roomen , zich

ontlchuldigende met het gevoelen 5 dat het hem, als een waereldlyk

Vorft , niet toe en quam , om van deeze zaaken te oordeelen , en hy
liet Luther alles , op zyn eige gevaar , verantwoorden. (ƒ) Waarom
ook Luther zelfs niet recht wel met hem te vreede is geweeft , en
zvn vreesachtig ongeloove , (g) als ook zyne , by zyn groote voorzich-

tigheid begaane misflaagen , wel aangemerkt , en ten voorbeelde voorge-

ftelt heeft. (£) Ondertuflchen heeft men echter zeer veele proeven , Envetd«

van zyne goedgunftigheid teegens Luther, zoo zeer zelfs , dat 'er ook £ed"s'

noch al veel door zyn aandryven , by zyn leeven is uitgerecht. Of
men fchoon anderzins ook wel handtaftelyk merken kan , dat het beft

met Luther geftaan heeft , toen deeze Keurvorft noch leefde , om dat hy
zich als toen weinig of niet op eenige menfehelyke befcherminge altoos

vertrouwen kon , en derhalven in zyne ootmoedigheid en verlooche-
ninge des te beeter bleef. Men getuigt anders , dat deeze Keurvorft zeer
wel en Chriftelykgeftorvenis : (i) Gelyk als hy ook anderzins veel

//. Deel. l goeds

(^ Schmid. Chron. Cvgn.P.II. p. 235-, Albin.Chron. Mifn.Tit. 18. p.233. (4I Ap. Seckend.
prit. Cüinni. (4) Drcflèrus P. II. Milten. VI. p.439. (c)Seckcnd. L.l. p. o. (<f)rom.I. AI-
tenb.p.ij7- (t)Seckcnd. I.c.p. 96. (/)To.i. Alteub.p. 35-1. (g) L. II. Epilt.p.fó. (b)To.V.
Jen. Lat. p. 466. (i) Seckcnd. L. II. p. 69.
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jaar md. goeds van natuuren heeft aan zich gehad. Voor de reft heeft hy altyd
wt mdc.

[3U
-

ten j;et huwelyk geleeft , doch evenwel by een zeekere vrouwe

,

twee zoons , met naamen , Fredrik en Sebafliaan , gehad. (£) Waarom
ook iemand van hem fchryft : Hy hadde wel ongetrouwt geleeft , maar zich

echter niet om het Heemelryk gefneeden. (/) Doch hoe zyne Ziel-bezorgers

in deeze zaak met hem moogen te recht gekoomen zyn , zulks vind men
nergens aangeteekent. By-aldien deezen goeden Heer wat beeter was
aangevoert geweeft , zoo zoude hy zich ook , miflchien wel beeter

hier ontrent gedraagen hebben.

Keurvorii 1 6. De volgende Keurvorft Johan , quam eerft recht in deonruft,
Jotun

- weegens luther , en heeft ook door zyne flandvaftige belydeniiïe, een

zeer loffèlyken naam by de nakomelingen verdient : hy werd doorgaans

befchreeven , als een Heer van een goedaardig gemoed , of hy fchoon
zyn broeder Frederik in verfland niet gelyk is geweeil. (/) Zyne God-

Desicifs vreezentheid en liefde tot het Woord , roemde Luther uittermaten zeer

,

vK>omig - 200 jat- ny 00k van hem getuigt , dat hy alle daagen , zes geheele uuren

lang , zich den Bybel liet voorleezen. (m) Daar neevens hy nochtans be-

kent , dat hy ook noch al in veele zaaken gedwaalr heelt, ,(«) Waar on-

der mogelyk ook dat onchriftelyk edidt al meede wel kan gereekent wer-

den , door het welke hy , na den oproer der Boeren , verbood , dat geen
onderdaan altoos eenig geweer by zich zoude moogen hebben , met dit

byvoegzel , dat , die alzoo aangetroffen wierd , van een ieder zoude
moogen omgebragt werden. (0) Het welke geen natuurlyk recht, ik zwy-
ge Chrillelyk, of Euangelifch , was, en, buiten twyffel , doorquaade

>chte . Raadslieden is ingeffielt geworden. Want Melanchthon klaagt op een zee-
rheid. kere plaats over hem, dat hy zeer nalaatig was, om 't een of 't ander

heel naauwkeurig zelfs te onderzoeken. (/>) Voor de reft was het zeer

veel , dat te dier tyd deezen Vorft , op die groote Ryks-dag tot Augs-
borg, in 'tjaar t$yo'a zich niet fchaamde , op de mouwen van zyne Die-

naars deeze letteren telaaten borduuren. V.D.M.1. JE Verbum Domini ma-
net in atermtm. Dat is : Fletwoord des Meeren blyft tot in der Eeuwigheid. Al-
hoewel de Papillen, en zommige Grooten zelfs, daar meede den fpot

dreeven, en deeze uitlegginge daar op maakten-. Verbum Dominimanet in

jErmel. Dat is : Het ivoord des Heeren blyft in (ofop) de mouw. (gO Van zynen
Zoon, Joan Fredrik, den Hartog Hendrik , Hartog Maurits , en andere,

is elders het gedenkwaardigfle nu .al reeds vermeld. £n , wat zich ander-

zins voor Vorflen, Overheeden, en andere Geweldige , opalleplaat-

zen aan de Reformatie eenigzins hebben laaten geleegen zyn , zulks zal

wel meeftendeel, by de Hillorie der zelve landflreeken, voorkoomen,
©f ook by andere geleegentheeden. Zoo dat ons aldus, onder de voor-

naamfte perzoonen , Luther zelfs , booven alle , noch te betrachten Haat

,

voor zoo veel deszelfs Hillorie eenigzins tot de Reformatie behoort.Al-

waar dan voor af, zyn ongemeene hem toebehoorendelof, voor zoo
veel ze aan eenig menfch toekomt, in allen deelen vafl blyft 3 ook kan
ze hem van niemand , met eenige waarheid , ontnoomen werden. Men
zal ook hier ontrent alleenelyk op de waarheid der gefchiedennTe zelve

,

zonder eenige driften , ofandere oogmerken , zien, indien 'er, hier of
daar, al iets menfchelyks moet aangemerkt werden. Aangezien het veel

raadzaamer is , om , door een onpartydig verhaal , zelfs ook aan de la-

fteraars deezes dierbaaren mans , liever eene oprechtigheid en liefde tot

de waarheid te toonen , als, door een niet-menfchelyken , en al te zeer

een-

(/•) Paul. Lang. Chron. Ciz. p. 800. (/) Ap. Seckend. 1. c p. 33. (J) Seckendorrï. L. Il.p.23.

(m) Lutheri Tilch-reden p. 439. (») Tom. V. Altcnb. p. 972. (o)Schmid. Zwick. Chron. P. II. c. 1.

p. 242. (p) Vol. I. Epift.p. 17. (j)CocleftinusTo. I. Hift.Aug.Conf.p. 122.
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eenzvdieen roem, hen eene fchoone geleegenheid te peeven , om zich jaar m o.

daar door noch ui meerder te verhardden.

17 Voor eerft vind men dan in hem een voortrefFelyk afbeeldzel van Luthe"

.

een waarachtig en oprecht Euangeliich Chriiten, en Lecraar, in zyne geb-

eerdejaaren , en na den eerften grond der Chriflclyke leere , waar in hy
ook vol krachten is geweeft, en waarelyk van God zelfs geweldig beftiert

en gebruikt is geworden, als een dierbaar werkmiddel zyner genaade.

Waar van ik liever met de woorden vaneenzeeker ander bemind man
fpreeken wil, die aldus fchryft: ,, Wanneer men inziet de gevaarenzy- ^J"*'

1

„ner eerfte tyden , zyne handelingen met. den Kardinaal Cajctanus ,
woed».

„ en te Wormbs, de harde befluiten van den Paus en den Keyzer, teegens

,, hem , zynen onophoudelyken arbeid , die naauwelyks voor een menfeh

„ was uit te (laan , zyne eige zwakke gefteltenis en gezondheid , den gru-

„welyken haat van zyne ontelbaare vyanden, endienftortreegen van

,, lafteringen: en eiiKklvkzyneellendige.enkommerlykeleevenswyze in

„ lwtkloofter : zoo is het een wonder , datde man heeft konnen leeven.

,, Wannee? men nu op 't inwendige meer dan op het uitwendige ziet , zoo

(lellen ons zyne eerfte zeevenJaarenJe bloeijendejeugd der niemv-geboorene Chri-

ftelyke Godsdienjl voor , fchoon de aanzienelykheid derGrooten, en andere zaa-

ken , d.ur toenmaals noch niet by waaren , welke veel meer tot-praal enpracht ,

en ecne uittcrlyke verzeekertheid der belydenijjè gedient hebben , als , tot het

u.i.n e Weezen des Geloofs zelfs, (r) En gewiffelyk , deeze befchryvinge van
Luthers perzoon is zeer net getroffen, het welke men noch al veel zee-

kerder zal vinden, als men nadenkt, dat het doorgaans , ten allen ty-

den , in de onderdrukkinge en neederigheid , wel het befte met de Chri-

ftenen in 't algemeen geftaan heeft. Doch, wy zullen hem nu eerft eens

in zoodaanig een ftand wat naader gaan befchouwen , endaar na verder

tot andere aanmerkingen overtreeden. Voor eerft dan is het openbaar, Akl"re »

dat God, door zynen Geeft , hem met een boovenmaaten dierbaar ver-

ftand zvnes waaren Euangeliums , of welbehaagens, van de herftellinge

der menfehen door het geloove , heeft begaaft gehad , het welke hy ook
op eene zeer hcerelyke en doordringende wyze wift voor te draagen. Al-
zoo , dat deeze krachtige , Godgeleerde , en wyze maniere van verkon-

diginge , wel noodzaakelyk over al haare magt zoude beweezen hebben

,

by-aldien ze niet , door de hier na volgende hinderpaalen , was belet ge-

worden. Hoe min nudeeze maniere van leeren iemand van natuuren on-
bekend , en , in zyn eige kragt , t' eenemaal onmoogelyk is , ofhy fchoon

al de woorden van Paulus en Luthcr uitterlyk nazwetfte, nademaalde
waarachtige openbaaring Jefu Chrifti in het herte daar toe van nooden is $

dies te meer was dan deeze Goddelyke gaave in Luther ook dierbaar te

achten, en dies te meer zeegens en doorbreuks verleende God inden
beginne daar ook aan , voor zoo veel die , door de menfehelyke ellende

,

niet verhindert wierd. Men leeze maar zyne eerfte fchriften , waar in hy
de menfehelyke verdichtzels en verdienften over hoop heeft geworpen

,

met wat voor een magt en nadruk hy daar en teegen Chriftus verheft en
aanpryft; het onderfcheid van de Wet, enhetEuangelium, zoo gron-

dig toont , en Gode alleen de eere laat $ waar van inzonderheid zyne
verklaaringe des Zendbriefs aan de Galaten, al in 't jaar 1519, en de Kerk-

Pojliff, in't jaar 1511 , uitgegeeven, zeer uitfteekende proeven zyn.

18. Ook drong hy geftaadig , in alle dien tyd, zeer krachtig op de
waare heiliginge, en welopdezoodaanige, die alleen uit de genaade en
vereeniginge met Jefus Chriftus , en niet , die uit de Wet , voortkomt -.

L z ook

(r)Seckendortf. prxf. ad Comm. de Luth.
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jaar md. ook wees hy heel klaar aan , hoe grootelyks dezelve van alle Pharizeeu-
tot mdc.

ĉ jie gerec ill:igheid onderfcheiden was $ daar van , onder anderen , zyn
boekjeiw* de Chriftelyke vryheid , het welke in 't jaar i5zouitquam, zeer
fchoon handelt , als meede de gemelde uitlegginge des Briefs aan de Ga-

Enieeren. laten. Gelyk als hy zelfs ook in zyn leeven onberifpelyk was, zoo dat

ook zyne vyanden hem niets het geringfte met eenige waarheid , konden
voorwerpen , of ze fchoon anderzins genoeg van hem lafterden en loo-

gen. En Era/mus, die altoos onpartydig zyn wilde , fchreefvanhem, in

't jaar 1518. Zyn leeven en wandel keuren alle menfchen eenpaarig voorgoed , ja

zoodaanig zelfs , dat het geen klein vooroordeelgeeft ; demi zyne zeeden zoo on-

noozel zyn , dat ook zyne vyanden zelfs niefs het geringde aan hem te lafteren vin-

den. (O Hier toe nu hielpen zyne meenigvuldige vervolgingen niet wei-

nig , en , daar beneevens , wel voornaamelyk de innerlyke aanvechtin-

gen , over welke hy dikmaals teegens zyne vrienden geklaagt heeft , en

waar door hy wel het meefte tot waaken en bidden is aangedreeven ge-

worden. (/•) Daarom vind men ook zoo veele getuigen i tien, van zyn
yverig, geftaadig, en krachtig gebed, het welke de oude l*eit-Diederik

zeer nadenkelyk befchreeven heeft. («) Alle deeze rechtfchaapene oeffe-

zynewr- ningen en ftryden nu hielden , indientyd, zyn herte wel in bedwang

,

S'héidf en m den ootmoed , en ze drukten de aangeboorene hovaardye , die 'er

by alle menfchen in den grond gevonden werd, heel wel ter needer. Waar
by noch quam , dat hy toenmaals ook van de ingetoogene en neederige

maniere des Kloofter-leevens noch al iets behouden hadde. Waarom ook
zyne eerfte befcheidenheid , ontrent het hoog- en zwaar-wichtig werk

der Reformatie, ten uitterften zeer gepreezen werd. Als wanneer hy ,

by voorbeeld, aan den Kardinaal Albert antwoordde: Hy veilde liever ge-

hoorzaam zyn, ah wonderen doen , al fchoon hy konde. (x) En aan den Paus

zelfs fchreef hy : Hy wierp zich voor zyne voeten neer , met alles wat hy was en

bezat, hy mochtc hem dan leevendigofdood begeeren , herwaards ofderwaards

roepen , verwerpen , of aanneemen. (y) Om van andere diergelyke gedenk-

teekenen nu noch te zvvygen.

Groot- 1 o. Onder zyne natuurlyke gaaven was wel de voortreffefykfte , zyn>

hdd.
d 's ' grootmoedigheid en Helden-aard , voor zoo verre zy door de genaade

geheiligt, en in haar rechte gebruik en toeëigeninge ftond. Hierdoor

hadde hy niet alleen voor zich zelfs , in zyne aanvechtingen , een hel-

den-geloof, maar hy verfloeg ook daar door als een tweeden Simfon

,

meenigmaal 1000 vreesachtige Paapen, en andere Philiftynen. En, ofhy

al fchoon zomtyds eenigzins kleinmoedig fcheen te werden , zoo richtte

hy zich doch alterftondweederop, en verfterkte zich zelfs, en andere,

in de kracht Gods, waartoe ook zyne byzondereuicdrukzelen en ma-

nieren van fpreeken heel veel hielpen , waar in hem weinige hebben kon-

nen navolgen. Men verhaalt zeer veele proefftukken van zyne dappere

oftvertzaagtheid , in den tyd der vervolginge , van hem. Onder anderen

heeft hy tot Augsborg een Gezant van den Prins van Montferrat , als hy

hem vraagde, waar hy doch dacht te blyven ? zeer aardig geantwoord; Of
onder den Heemel , ofbooven den Heemel. (z) En , van zich zelfs heeft hy na-

derhand verzeekert, dat, toen hy in fVormbs was gekoomen , hy zulk een moed

hadde gehad, dat, al hadde hy geweeten, dat 'er zoo veele Duivelen op hem

wachtten , als 'erpannen op de daaken waaren , hy nochtans blymoedig midden on-

der henge'fprongen zoude hebben, (jx) Hier toe behooren ook zyne fchoone en
Geeftryke gezangen , en wel voornaamelyk dat helden- oftriumph-lied

,

(/) Erafmns ap. Scultctum p. 31. (t) Vid. Lib. II. Epift. p. 325". 341. feqq. 3^0.35-3. 35-6. 35-9.

fcqq. («) Tom. V. Altenb. p. 244. To. IX. p. 15-73. (*) Ap.Scultscump.17. (y)Ioid. p.23.

(£) Sculcetus Annal. P. I. p. 29. Matthcfius Leben Luth. p. 14. (*)Tom. II. Jcn.Germ. p-57'
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<£infCfïC blir0 ifl Ullfft 430t)t &c. waar meedchy zich zelfs en veelean- j«'md

dere , dikmaals opgerigt en verfterkt heeft. Want die was hem in 'c begin
,0

'
MDC '

hoognoodig , wanneer alles noch , onder Grooten en kleinen , vertzaagt

en bedwelmt was , en dat veele hem dikmaals met twylTelmoedige en
vreesachtige gefprekken en brieven plaagden, gelyk als zyne brieven,

aan Melanchtbon , Spalatinus , en andere, zulks ook wel uitwyzen. Ver-
ders was hyopenhertig , vrymoedig, en zonder eenigeverüeltheid, zoo o Pc»h«-

als zyne meefte bedryven ook te kennen geeven , dat 'er geen verder
"6 ''c "i-

bewys toe noodigis. Zyne vyanden fchreeven zyne onderneeminge aan

een grooten hoogmoed , nydigheid teegens de Dominicanen , en andere be-

driegeryen toe , aie hy daar onder beoogde $ doch zy wierden daagelyks

daar ontrent vry wel befchaamt gemaakt , wanneer ze zoo veele teegen-

bewyzen van hem zaagen, en wel inzonderheid , hoehy, in de plaats

der ingebeelde eere, alle fmaadheid en beleediginge opnam, en, in 't

begin , met alle lydzaamheid verdroeg. Eindelyk befpeurde men ook aan

hem , dat hy, ongeveinsdelyk, met zeer weinig heel wel vergenoegt v«ge.

was , ja zoo'daanig , dat ook zyne vyanden zelfs klaagden , dat alles aan
nocstheii-

hem te vergeefs was, dit Duitfche beeft achtte geen geld , hy wilde ook
geen geld aanneemen , of men 't hem al fchoon aanbood. (Z>) Wat hem
zomtyds wel van goede lieden is vereert geworden , zoude hy ook al

meeft weeder uitgedeelt hebben. Ja , als eens een arm menfeh hem aan-

fprak , en dat hy niets anders In der haaft vond , zoo zoude hy het pee-
ten-geld van zyne vrouwe , die juift toenmaals in 't kraambedcle lag , ge-

noomen , en het den armen man gegeeven hebben, (c) Ook is de brief,

die hy eens aan den Keurvorft Joan géfchïréeven heeft , wanneer hy hem
een nieuw kleed toegezonden hadde , zeer vermaakelyk te leezen , waar
in men allentlulven eene grootc befcheidenheid en verachtinge der aard-

fche zaaken , befpeurt. (d)

xo. Insgelyks bewees hy ook, in 't begin, eene ongemeene oprech- pPjec,,tie-

tigheid , jeegens vriend en vyand , en bewoog , door deeze zyne open-
hertigheid , en ongedwongene en ongemaakte maniere Van fpreeken en
fchrvven , zeer veele tot de toeftemminge der waarheid. Teegens zyne
wanden handelde hy in 't eerfte , zoo uittermaaten ongeveinit , dat ze
zelfs , door zyne overgroote oprechtigheid , befchaamt wierden , zoo
dat ook hunne bedriegeryen , en heimelyke aanflaagen , door het teegen-
ftrvdige , aan de weereldlyke daar door openbaar wierden. Van zyne op-
rechte meeninge , in den aanvang des twifts , fchreef hy met groote nee-
derigheid , aan den Kardinaal van Mentz , onder anderen , Adus. ,, Jefus

,, Chrijlus zy myn getuige , dat , dewyl rny mjn eige zwakheid heel wel bewufl is ,

„ ik het lang hcibe opiefchort , het geene ik nu onbevrcejl doen moet. {e) En ik

vertrouwe ook , by-aldien hem zyne vyanden niet zelfs eerft tot zulk een
ritterfle gebragt hadden , dat hy , int veele zaaken , ook veel gevoegely-
ker en zachter zoude geweeft zyn. Gelyk hy dan in 't eerft van zulk eene
groote befcheidenheid en neederigheid was, dat hy heel veel over 't En bc
nootd zag , waar over daar na , toen 't werk zelfs begoft te verergeren , h^"""
een grooten twift ontftond. Alzoo bekende hy ook noch , in 'tjaar 1513,
„wel uitdrukkelyk

, van de Boheemfche broeders, dat hy wel hunne ma-
nnieren niet voorgoed keurde, wanneer ze zelfs ook aan de kleine kinderen het

,, Avondmaal toedienden , doch hy hield ze daarom echter niet zoo aanjlonds voor
Ketters, (ƒ) Om noch al andere gewichtige pointlen voorbyte gaan , die
naderhand

, wanneer de ftryd aanging , voor verdoemelyk wierden ge-

L 3 hou-

(i)Matthclïus 1. c. p. i) 3 . (c) Ibid. (i) Ibid. (e) Ap.Seckendoift". L.I. p. 23. (/JTom.II,
EpuUp. 133.
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jmrMD. houden. In 't korte , de ondervindinge leerde ook al , ontrent hem , dat
tot mdc.

jiet mer ^e menfcnen t voornaamelyk Leeraars , nooit beeter ftaat , dan

,

wanneer ze zelfs onder het kruis en vervolginge zyn, en dat ze noch daar

en booven geene befcherminge noch trooft ergens weeten te vinden.

Want als dan heeft het herte , dat hovaardige , en te gelyk ook vertzaag-

de ding , niets altoos , waar op het zich kan verlaaten , en het moet wel

,

in den nood , alleen tot God loopen , maar onder de menfcnen zich dui-

ken en buigen , en in de neederigheid en verloocheninge blyven. Doch

,

zoo haaft het maar eenig zichtbaar befchutzel en trooft merkt , zoo wil

het terftond al hooger ftygen , en het kent zich , midden in den uitbreuk

des hoogmoeds , veeltyds zelfs niet $ alsdan begint het ook over andere

te heerfchen , en zich zelfs groot te maaken , en dat wel meeft , onder

den fchoonften fchyn van yver voor de zuivere leere , van goede oogmer-
ken , ja ook, van de ootmoedigheid en zachtmoedigheid zelfs. Waar
van ook ontelbaare voorbeelden , in de Kerkelyke Hiftorien , ontrent de

grootfte Leeraaren zelfs , voor handen zyn. Zoo dat zich niemand heel

zeer daar over behoeft te verwonderen, wanneer 'er aan een ige, (door

dien zy ook al menfchen , en derhalven vol gebreeken waaren , ) die t' ee-

nemaal onberifpelyk onder den ftand des kruices waaren geweeft , nader-

hand , wanneer ze eenige befchuttinge of verhooginge hadden erlangt,

diergelyke droevige veranderinge befpeurt is geworden.
2 1 . Dienvolgende , wil ik hoopen , zal het ook geen verftandig en be-

fcheiden gemoed eenigzins vreemd kunnen voorkoomen , wanneer wy

,

uit de GefchiedenifTen der volgende tyden , als de innerlyke onee-

Aanmer- nigheid onder de Lutherfche begon ftand te grypen, het eene of het an-

anjMin|e
r

." dere zullen aanmerken , het welke met het voorige gedrag van Luther niet

in allen deelen wel over een komt. Ditgefchied nu als voor Gods oogen

,

aan wien wy van alle onze woorden, in onzegeweetens, reekenfchap

zullen moeten geeven , en derhalven geenzins , uit een oogmerk , om dit

heerelyke werktuig Gods eenigzins zwart daar door te maaken , en noch
veel minder , om de boosaardige lafteraars in 't Pausdom behulpzaam te

zyn , als welke , by-aldien ze het niet uit eene oprechte erkentenilTe der

algemeene menfchelyke zwakheid gedaan hebben , daar van eene heel

zwaare reekenfchap zullen moeten geeven. Maar , gelyk wy ons eens

voor al verbonden hebben, om, door eenige eenzydigheid , aanzien van

menfchen, of ongegronde eergierigheid, den ftaat der Hiftorie zelfs

,

nooit te zullen verdraaijen : alzoo zal het ons ook alhier maar alleen om
eene grondige narigt te doen zyn , en , wel inzonderheid , om de rechte

bevattinge der hinderpaalen , waarom het Euangelium niet in allen dee-

len zoo zuiver heeft konnen voortgezet werden , en biyven , als het

wel begonnen was 5 als meede, om daar door aante wvzen, waarvan
daan de eene en de andere uitfpoorigheid en fchaade in de Kerke eerft is

voortgekoomen. Waar by ik dan de woorden indachtig werde , die een
zeeker geleerd Man , daar hy van Luthers en Melanchthovs gebreeken ge-

wag maakt, ter needer ftelt, zeggende: Die zich inbeelddat het voor groote

en beroemde Mannen verachtelyk is , wanneer men iets gebrekkeljks in hen aan-

merkt , die heeft alte/Iechten begrip van denftaat der menfchen. Want God alleen

heeft maar het voorrecht , dat hy zondergebreeken is , maar de menfchelyke na-

tuur gaat zoo verre niet. Hier beneevens bediene ik my ook van de volgen-

de woorden des zelven Schryvers , wanneer hy zegt : Als uitfteekende man-
nen ergens in mis taften , zoo kan dat heel zelden zouder eenig gerugt ofopmerkinge

toegaan. Mjar ik zie wel, dat hier ontrent het verhaal eeniger maaten uvyjfelacb-

tig engevaarelyk is. Want , by zommige is luthers naam zoo zeer verhaat , dat ze

hem
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hem flraks , wanneer ze hem maar hooren noemen , al voort vervloeken. Daar en jaarMn.

teeten konnen eenige weedcrom niet lyden , dat het allcrminfte zelfs van zyne woor-
' ot

den of' werken berifpt werd, en die dat doet , diefchclden enfchrceuweilzy tcr-

Ihnd voor een godloos menfeb uit. Voor my , ik ben van gevoelen , dat men ver-

haaien moet, het gcene men ondervonden heeft , en weet , waarachtig te zyn,

waar by men dan ook , noch mishaagen vreezen , noch gunfl zoeken moet. (g )

Welke woorden ik dan ook teegenwoordigalsde myn* aanhaale, wel

weetend* > dat geen oprecht gemoed anders , als gezeidis , hier van zal

oordeelen, ja dat het zulks met ter waarheid ook niet anders kan doen.

xx. Voor eerft bekennen dan de verftandige , en oprechte vrinden van

Luther, dat hem zommige al te hoog , en byna booven het menfehelyke

bereik, \erhee\en hebben, gelyk de gemelde Schryver wyders aldus

reedekaa\ elt : Die geenc , welke zyn gezag en naam zoo zeer roemen , dat ze zich

niet ontzien, om hem booven alle maat en bereik des menfchelyken gejlagts op te

heffen, mógen toezien, dat zy het goede geruchte deezes grooten en treffelyken

mans , door hem al te veel te boven , niet hinderlyk zyn , en geen hulpe voor haare

ehiene verwaantheidvan zyne uitmuntentheid'zoeken. (£) En gewiiïelyk , by-

aldien dee/.en man al kort na Luthers dood deeze iubtiele af'goderye onder

eenige al heeft gemerkt, wat zal 'er dan naderhand niet wel gefchied zyn,

toen het menfchelyk gezag en 't weezen der Se&en , alles overftroomt

heeft? Men vind immers nu noch al veele merkteekenen van bygeloof,

voornaamelyk onder het gemeene volk, het geene van Luthers eerfte dier-

baare leere niet het minde weet , en dat nochtans aan zyn perzoon en

11.U111, zonder eenig verftand , hangt, enkel en alleen , om dat de ver- d«
E
Voikj.

dorvene natuur zoo gaarne geftaadig aan de fchepzelen en uitterlyke zaa-

ken vaft blyft hangen , en daar en teegen het waarachtige goed , en het

eenige noodzaakeh ke , daar door t' eenemaal vergeet. Men is noch wel

indachtig, wat 'er voor afgoderye, zoo met Luthers huis, als met ande-

re diergelyke dingen , is gedreeven , tot dat het God , tot een byzon-
dere overtuiginge , heeft laaten verbranden. Men heeft immers van de

poften des zelfs veele looofplintersafgefneeden, die dan goed voor de
tandpyn , en andere gebreeken zyn zouden , en op deeze wyze heeft

men daar door de ellendige Papiften , ontrent den afgooden-dienft , niet

het minfte willen toegeeven. Of 'er ook al door die al te groote loftytels ,

veele teegenpartyders bekeert zyn geworden , of iets anders goeds is uit-

gewerkt , zulks toont de bedroefde ervaarenheid ons overvloedig ge-

noeg. Terwyle Luther noch leefde, fchreef iemand dit van hem?:

ƒ is ita , da veniam , magni facundia Pauli

,

Apoftoiy-

Movit anhelantes dogmata fancla viros

:

aanYmhêt

Sicttt Apoftolici moverunt verba Lutheri.
g^ven.

Dat is : Paulus hadde door zyne leeringen , de menfehen naamvelyks zoo zeer

leweegen konnen , als de Apoftelyke Luther door zyne woordenwei heeftgedaan.

<_0 En elders zegt hy , waarom men Luther zoo zeer geëert hadde , ( te

weten, > om dat hy als een Apoftel gekomen was. (k) Deezen tytel vind

men zeer dikmaals van hem $ inzonderheid by de Godgeleerde , alwaar

ze hem noemen, den getrouwen Apostelen Euangelift derChriflenheid , (/)

die van de Heilige Drievuldigheid zelfs , als een Euangelift der Chrifrenheid',

was aangeflelt. (m) Die een Propheet en Duitfchen Apoftel , de NB. derde en

laatfte Elias , de waagen ifracls en zyne ruiteren , Gods zeer lieven Engel , en

een

(g) Joach. Camerar. VitaMelanchth. cap.67. p. 240. (6) Ibid. (/') EohanusHefTusEleg. P. II.

cl.
jj. p. 119. <\) Ibid. b. 111. (I) Matfhias Hoc von Luthers gedachtnisp. S4. (m) lbid.p.44.

[n) lbid. (9) Kromayerus Hifi Eccl. p. 5-70.
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jairMD. een man ttaGods herte is geweeft , (n) Megalander enTheander eengroot enGods

' man e. z. v. (O Nu komt hem nochtans , buiten eenig teegenfpreeken ,

het ampt eens Euangelifcben Verkondigers in de eerfte tyden toe , en hy
heeft ten minften den naam eenes Apoflels wel tienmaal beeter verdient

,

als die vermeinde Apoftelen van den Paus , die wy in de vóórgaande

boeken 200 liegt hebben befchreeven gevonden. Ook was deezen tytei,

indien tyd, valgens de gemeene bevattingen, niet zeer vreemd, als

wanneer men ook , onder anderen Dr. Joh. Bugenhagen den Apoflel van Po-

meren plag te noemen, (ƒ>) Evenwel wyzen de andere omftandigheeden,

en de booven aangetrokkene veerfen genoegzaam aan , hoe verre men dit

heeft willen trekken. Waar toe ook meede behoort , wanneer men hem,

met Mo/es , Elias , Johannes , Paulus , en andere , door geheele boeken

,

heeft vergeleeken. (jf)
Daar aan zig dan ookzyne tegen-partyders , door

't betragten van veele daar teegenftrydende dingen , grootelyks hebben

geftooten.

Een heiiïg 23. Men heeft zich ook verder niet ontzien, om hem, teegens het
man

' gemeine gebruik der Lutherfche, na zyndood, heylig, den heyligen man

,

(O en den godlyken Luther te noemen
$ (O gelyk als mede , van andere aan

Melanchtbon,een heyligheid en zuiverheid (fanttitas (e? Integritas) toegevoegt

werd. (O Doch , wat 'er , tot dus verre , al voor uitleggingen van hem,

over het xiv. Hoofdftuk der Openbaringe van Joh. v. 6. zyn bedagt , en,

hoe men hem tot dien Engel, die midden door den Heemel, met het

eeuwig Euangelium vloog , heeft willen maaken , zulks is overvloedig

gezyn«
n
" bekent, (») Of net fchoon , noch met de t'zaamenhang der zelver ver-

schiiftcn. borgentheeden, noch ook met de andere omftandigheeden, heel niet

over-een en komt : Dog deeze zaak is hier haar plaats niet, om daar bree-*

der over te handelen. Ikzalmy ook niet ophouden met de gedachten,

die iemand reeds al in die zelve Eeuwe , over den naam van Elias hzdde,

dat naamelyk veele Predikanten , Luther , als den derden , en laatften Elias

voormelden , op dat zy ook op haare beurten Elifaas mogten zyn , op welke de geeft

van Elias zeevenvoudig rufte , en, op dat 'er geen ander na hem zoude koo-

men , die hen mogt uitjlooten. 00 Echter is het zeeker , dat 'er veele van

de buitenlanders , en andere , zich zeer daar aan geërgert hebben , wan-
neer men aan Luther eene zoo volkoomene onfeilbaarheid toefchreef

,

welke doch aan geen fterfïèlyk menfch altoos toe en komt , al hadde hy
ook noch zulke groote gaaven , ja , waar teegens hy zelfs zich altyd ge-

ftelt heeft , gelyk als , onder anderen , deeze zyne eigene woorden uit-

e« Apo- wyzen. Daar zyn 'er veele, die maar alleen myn woordgelooven, maar die

fchenEn- &ene zJn a^een ^e rechtfchaapen$ geloovige , welke daar in hlyven, alhoewelzy

sel - hoorden, dat ik het zelfs, (daar God my voor behoede) verloogchende. Want

zy gelooven niet aan deezen Luther , maar aanChriftus zelfs , het Woord bezit

hen, enzy bezitten weeder het Woord, laaten zy deezen Luther vaaren, hy zy

daneen fchelm of een heilig man: e.z.v. (_y ) Daarom waaren voorzeeker

die geene niet onder deeze laatfte zoort , welke , by voorbeeld , zeiden :

Hy , die van den Goddelyken Luther gepreezen is , blyft ook van God en menfchen

gepreezen. (O Als meede : Men behoorde Luthers fchriften niet geheel en al

buiten het rigtfnoer en weezen der leere te fluiten , doordien men-Lutherfchen ge-

naamd wierd: (<s) en wat diergelyke meiningen meer zyn. Welke , na

alle

(p) Ibid. p.?8 1 . (q) Vid. vel Johann. Jacob Wagners Luthcrs-Predigten. Franckf. 1666. (r) Vief.

Tom. III. Script. Publ. Witr. p.66. Bidenbachius ap. Fechtium Epilt. P. III. p. 264. (s) Idemibid.

p.299. (*)Camerar. 1.C P419. («J Vid.Calovii Lutherus anteLuthcrum Witteb.iói^.Deutfch-

manni Lutherus Apocalypticusibid. Phil. NicolaivomReich ChriltiLib II. p. 461-464. (jc)Au-

ftor Admonit. Neoftad.Cap. Vl.p. 242. (y)Tom.II. Altenbp.119. (?;) Bidenbachius 1. c. (*)I^
Chytrasus Epill. ad Acad. Rortoch. p. 323.
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ille vermoeden , daar uit meeftendeels zyn ontdaan , om dat men zag, ja«rMt*

dat Luther zoodaanige zaaken ondernam , tot welke niemand anders

veel hart ofmoed hadde. Daarom verwonderden zich d' andere ook al

over zulke bedryven, omdat zy meeftendeels wel uitvielen, ze kree-

gen eerbiedigheid en ontzag voor denman, (het welke hy ookaanzig

zelfs wel waardig was,) en ze zochten hem daarna, (gelyk het dan pleegt

te gaan , ) op alle beden kelyke manieren groot te maake*. Daar by quam
noch Luthers vrymoedigen aart i om met de menfehen om te gaan, en

zyn doorbreekend heet temperament , dat zich aan geen ding heel licht

binden liet, en gaarne andere onder zich bragt , of tot zich trok. Doch,

wat zyne tegenpartyders , dePapiften, weegens diergelyke omftandig-

heeden , van hem al ten ergften geoordeelt hebben , zulks behoort niet

tot deeze plaatze. Gelyk alsdan ook deeze zyne uitdrukkinge van veelen

zeer wel verontfchuldigt werd , daarhy , van de overzettinge des Texts

( Rom. lil. 18. ) en de inlalllnge van het woordje AHeen , watvryenlos

gefchreeven heeft. D.Marten Luther wil het zoo hebben, enfeid: Papiften

Ezel is een ding : Sic volo , Jic jubeo , fitpro ratione volunt.is. (£) Dat is , Zoo

wil ik 't , zoo gebicde ik het , myne wilverftrekke aan d' andere tot een JVet.

%a. Vervolgens zyn 'er , buiten twyfel , (als gezegt is) weeder andere,

door eene al te groote en overgeloovige eerbewyzinge aan zyn perzoon,

de middelmaat wel verre te buiten getreeden , waar meede de goede man
zelfs wel niet veel gedient was. Gelyk als hy van zich zelve bekent , als

g r

yn °V
je'-

Melanchthon de Studenten hadde afgerigt , dat zy , in 'tCollegie, voorlw- "s-

ther opftonden , zeggende : ik wouw , dat Mlips , met zyne ordonnantie ,

was daar hy wel was. ik moet telkens , om dit op/laan , eenige Vader Onzen meer

bidden , en , indien ik zomwvlen dorjl , ik ging , zonder te leezen , daar van

daan. (c) En gewifTelyk ,'by aldien niet meenige braave Leeraars, door

de onbedagtzame verhefiinge van andere menfehen , al te zeer wierden

opgezet , men zoude van zoo veele droevige voorvallen en aanftoo-

telykheeden niet hooren. Deeze Melanchthon is naderhand zelfs wel in

veele dingen van luthers authoriteit en gevoelen afgeweeken , nietteegen-

ftaande hy voorheene aan hem in 't aangezigtgefchreeven hadde : Wy heb-

ben, in dit gevaar , geenen anderen troofl , als alleen uwe aanfpraak. als ook : Wy
volgen uw' goedvinden na , zelfs ook in de grootfte zaaken. (d) Zoo dat 'er , zoo
doende aan Gods Geeft , en aan zyn gezag , niet eens gedagt wierd. Maar
namaals lprak men van Filips aldus : Hem, en andere godzaalige menfehen had-

den zommige ongerymde en verkeerde fpreekwyzen enfehriften nietgevallen, welke

zich aan Luther zoogantfeh hadden overgegeeven gehad, dat zy niet alleen zyn ge-

heele leere heelgreetig aangenoomen , maar daar en booven noch , met onnoodige

uitbreidingen , veel grooter gemaakt hadden ; of, gelyk een ander fpreekt

,

alles wat hem, als een menfeh, was ontvallen,voor koftelyk hadden opgenoomen. (O
Dit quam daar vandaan, om dat in 't begin zich alles voor Luther ont-

zag , van weegen zyn over- groot aanzien , kloekmoedigheid , en andere Sm""^
gaavën , die men hem hier nochmaals toeftaat. (ƒ) Veele eerden hem
wel voornaamelyk daarom zoo hoog , om dat zy door hem van de flaver-

nye van den Paus taamelyk verloft waaren , welke zy met groot verdriet

ondervonden en gedraagen hadden. Hierom zyn deeze getuigenifTen uit

eene groote liefde tot hem voortgekoomen : Alles, wat uitmuntende Pre-

dikanten heedensdaags , weetcn , loeren , en fchryven , en , het geene alle Chri-

ftelyke geloovige van herten gelooven , heeft ons de Geeft Jefu Chrifli door deezen

II. Deel. M Eer-

(b) Tom. V. Altenb- p. 269. Vid. H. U. Hunnii Argument, p. 242. (c) Matthefïus Lcbcn Lu-
then Xll Prcd. p. 1 f4 (d) Vol.l. Epilt.21. (t)Camerar. VitaMelancith. cap. 62. p.zió. Frider.

Palaiin. Epirt.ap.Coluinclium Epift.ling.n 49. p. 35-9, (ƒ) Camcrar. 1. cc. i$. p. ƒ 2.
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jut m d. Eenvaardigen Dotlor, en zyne vrienden, gelukkig laaten verkondigen. ( g ) Waar-
101

' om zy zich ook leerlingen van Chri(lus en Luther te gelyk noemden , of

Chriflelyk-Lutherfche , fchoon dat het eerfte wel meer als genoeg was ge-

weeft. (/.?) Alhoewel nu het voorgaande met de meening van andere niet

Wel over-een komt, als die hem alleen een middelyk beroep , ender-
halven , ook maar eene zoodaanige verlichtinge willen toeftaan. Doch
hier van zal hieptonder noch iets meerder gehandelt werden, by den naam
van de Lutherfche , en der zelver oneenigheeden.

En hoe 2,^ OndertuiTchen konde men hem echter wel voor zoo verre niet tot

sóch uu- een algemein Leeraar maaken , als of naamelyk alle de gezonde leere van

hem alleen haaren oorfprong hadde genoomen , of ook aan hem , als een

eenig richtfnoer , t' eenemaal gebonden was. Nademaal niet alleen de

boven aangetrokkene getuigen der waarheid , zonder , en ook voor hem s

meeftendeels wel de waarheid , midden in het Pausdom hebben begree-

pen gehad ; maar men kan ook wel genoegzaame voorbeeiden van zoo-
daanige mannen aantoonen , die naderhand wel , zonder zyne aan-

wyzinge of gezag , nogtans regtzinnig zyn geweefr. Een d-ergelyke was
Dr

. Cafpar Guttel , by wiens hiftorie de Heer van Seckendorf dit navolgende

aanmerkt. ,, Alle de geleerde en braave mannen , zyn , door de drift

„ hunnes geweetens , en overtuiging der Schrift , en niet uit een blinden

„toeval, Luther nagevolgt : want, immers hebben die geene door zyn
„ bloot gezag alleen , zich niet konnen laaten beweegen , die , in ge-

„ leerdheid , fland , en ouderdom , hem , of gelyk waaren of overtrof-

fen, (i) Waarom dan, v4*nneer'er naderhand, over eenige gevoelens

van Luther een grooten twift ontftond , veele beroemde Mannen zyne
groote verdienden en gaaven wel gaarne bekenden , maar ze wilden nog-

tans daarom juift alle zyne woorden voor reegels en geloofs-poincleh

niet aanneemen : Gelyk als zich iemand daar omtrent ookrond-uit ver-

klaart , zeggende : ik wilgaarne den H. Geeft in Luther zyne eere laaien , nog-

tans heelde ik my in , dat hy maar een menfch , en geen God U geweeff : het is dan

voel het zeekcrfte . dat men by het zuivere iToordGods blyve. (£) £n een ander

:

Luther is geenzins myn Chriftus. (/) Waar door men "dan , zoo als men wel

kan afneemen , Gode alleen de eere heeft willen geeven , en daarom ech-

ter zyne Werktuigen niet verwerpen , maar den zeekerften weg willen

„ ,' gaan. Want , dat ook , by Luther in veele zwaarw ictige Poinïïen het

fen van dwaalen zelfs menlchelyk is geweeit, zulks is allenthalven , uit zyne

eigene fchriften openbaar ; als die , buiten dat , de oneindelyke Zee
van waarheeden en geheimeniffen Gods , tot de volkoomene herftellinge

aller dingen toe , geenzins uitputten. Ook is het voor lange aangemerkt,

dat hy den Brief van Jacobus niet alleen voor berifpelyk , en geen Apo-

ftolifch gefchrift houd, maar ook f eenemaal , voor eene te zaamengelapte

leere , vanvtelerhandeftukken , daar in niets aan malkanderen hanqt : in zyne

Yoorreede over deezen Zendbrief. Insgelyks T dat hy van de Openba-

ringe van Johannes heeft gefchreeven , dat zy geenzins van het Geloove , of

Chriftelyke leere , maar alleen , van eene Hiftorie handelde , en alzoo , noch

Apojlolifch, noch Prophetifch was,ja ook, niet van den H. Geeft. En verder : Dat

het al te veel was , het geene 'Johannes in dit beek beval en dreigde : e. z. v. ( in

de Voorreede , die nu meeft is uitgelaaten ) daar hy eindelyk noch by
voegt , en byna gelyk de Enthufiaften of Geeftdryvers fpreeken : Een

ieder mocht daar vryelyk van gevoelen , wat hem zyn geeft ingaf; zyn geeft altoos

kon

(g) Matthcfl.c.p.i. (fc) Petrus Patiens in Epift.Thcol P. lV.Epilt.2z9.ff7. (/) Lib.l p.247.

(k) Ap. Luiicium deFrat. Boh. difcipl. Lib. Vil. (/) Wolf. Mufculus ap. Sculteium P. 1 . Annal.

P- 397-
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kon zich onmoogelvk in dat Boek nietjchikkcn , en die reden was hem genoeg , dat \™
x

hy het zelve boek ook niet achtte , en , dat Chriflus daar in , noch ge/eert noch er-

kent wierd. Om nu noch van meer andere diergelyke (tellingen te zwygen.

Waar uit men wel befpeuren kan , hoe dat hy , ten deeïe , in 't begin ,

\an \eele zaaken , noch geen zeeker begryp of grond heeft gehad , en

hoe hy , ten deele , naderhand , door zoo veele verzoekingen , aan zyne

voorige zuiverheid . en geloofs-blydfchap heeft afgenoomen. Gelyk als

hyook, onder anderen , zelfs, kort voor zyn dood , beleeden heeft

,

dat hy niet wijl , of hy noch wel zoo fterk was , als hy op den Ryksdag tot Wormbs

was gewee/l. (//) Ten minden hebben, noch by zyn leeven., veele van

hem gezegt : Hy hadde wel in den geeft aangevangen , enverjchcidene Jlaagen

eiilchcrmiitzelingen den Paus afgewonnen ; maar nu , dewyle hy de oproerige had-

de heeten doodjlaan , was de Geeft van hem, als van Saul, afgeweeken. (jn') Doch
dit zy genoeg , aangaande zyn gezag en leerc.

16. Doch \vy moeten dit alleen hier by noch gedagtig zyn , dat de na- zyne drif

volgende oneenigheeden, aan beide de kanten zeer veel fchaade hebben
ten '

gedaan, en, onder anderen ook, de gemoederen , van de eenvoudig-

heid en zuiverheid des geloofs , en der liefde, tottwiflgierigheid , ja-

loufie, haat en fchelden , allenthalven zeer vervoert hebben. Waar by

dan ook noodzaakelyk de kracht des geefles , en reinigheid van leere en

leeven , in alledeelen zeer veel afbreuk leed , en hier onder ,by de hiflo-

rieder zelve, zal noch klaar vertoont werden , hoe dit alles, door de

aangeboorene eergierigheid en de daar uit ontflaande afgunfl , (als zynde

de groofle peft onder de geleerden , ) is voort gekoomen; dewyle ,

n.umelyk , eenalleen maar heerfchen wilde , en niemand neevens zich

laaten opklimmen. Om nu niet te zeggen, dat dit ook een onherftelbaar

quaad aan de Kerke heelt toegebragt , dat men niet , gelyk als in 't be-

gin , zuiver by het klaare Woord , en de leidinge des H. Geefles, is

gebleeven , maar, dat men zich heel dikmaals na de menfchen heeft

gefchikt, en van de duidelyke leeringen van Chriflus is afgeweeken ,

gelyk als wy hier booven , by het eerfle gevoelen van Luther , ontrent

deoorloogen , nu reeds al gezien hebben , dat hy enkel en alleen de
Regtsgeleerden , en het vernuft , gevolgt heeft. Van deezen moet ik de

eigen woorden van noch een man dier tyden ter needer flellen , daaruit

den gantfchen oorfprong des tweedrachts met de Gereformeerden te

zien is. Ofwel Luther, zegt hy, Filips zeer hoog en waard hield, nochtans Afgunft

is het waarachtig , dat Filips altoos , ontrent Luther , in die gedagten ivas , hnciuhón

als wilde Luther geheel en al allee» de voomaamftc zyn , en hem , ( Me-
lanchton ) niet graag eene geleegentheid toelaaten koomen om ook meede berugt

en vermaart te werden. («") Enwyders verhaalt hy, dat Melanchthon eens

teegen een Mansvelder zoude gezegt hebben; Ja, gy Hartslandershebt

zulke groote hal/larrige koppen , datge niemand neevens u eenige de minfteplaats

vergunt. (<?) Want Filips , voegt hy 'er by, had deeze inbeeldinge dat hy

(Luther} niemand gaarne eenige gelegentheid wilde toelaaten, om, nevens hem,

op te koomen. gelyk als hy zulks ook verfcheidene maaien teegens Michiel Meyen-

ber% ; Rurgcmeefler tot Noordhuifen , en andere van zyne vertrouwde vrienden niet

duiflerlyk heeft blyken laaten. \p ) Waar uit dan de jammerlyke flaat en de
fonteine en oorfprong van alle verwerringen , die 'er daar na op gevolgt

zyn, openbaar is, als een fpiegel der menfchelyke gebrekkelykheid,

en oorfprong van alle detweedragt onder de God-geleerde. Waarvan
iemand aldus duidely k fpreckt : ,, Wanneer hy de Gereformeerden van nydig-

„ heidbefchuldigt, dat zy Luthers eere hadden gejchandvlekt , wanneer ze zaagen,

M z „ dat
(fl)To.I. Akenb.p. 734. (m) Matthefiusl.c. Prcd. VI. p. si- (») Author Hift. Mfbede Jo.

Frid. Maur.& Aug. p. j. (o) Ibid.p. 6. (/>) Ibid.p. 7.



Jaar MD.
tot MDC.

Luthers
hevigheid.

88 KERKELYKE xr/.2*ek.

„ dat zynen naam nu reeds al onfterjfelyk was geworden , waarom ze dan ook zyne

„ Reformatie voor maar halfvolmaakt hadden uitgeroepen 5 als meede , dat zy ,

„door de-ezes grooten mans val, hunne eygene verhooginge hadden gezogt. (^)
Doch , water in deeze zaak , aan beide de kanten is voorgevallen, zulks

zal hier na noch naaukeuriger, en onpartydig , onderzogt werden.
1.7. Het is bekent, dat Luther , onder anderen, van eenen vierigen ,

en heevigen inborfl: is geweeft, en dat hy zich daar door , in veele reede-

nen en werken zoo zeer -zomtyds heeft te buiten gegaen , dat zyne tee-

genftrevers daar door heel veel geleegentheid naamen , om quaalyk van
hem te oordeelen. Ja, 't geene noch erger is, veele van zyne Liefheb-

bers hebben ook daar in liever zyne navolgers willen zyn, als in zyne
deugden, of, in de zachtmoedigheid en liefde van Chrijlus. Waaronder
ook wel dien Edelman mocht gereekent worden , die eens zynen
yver aan de Gereformeerde toonen wilde, enden Godgeleerden Joh.

Marbach ophitfte , om teegens hen te difputeeren , onder anderen ook,
doorliet voorbeeld van Luther, zeggende: Die dierbaare man Gods, lu-
ther , heeft welgeweeten , dat men ze geene Genaade-jonkers moefl noemen , hy

heeft ze derhalven ook zoo braaf over de Cami/len [dat is heekel] gehaalt , ge-

lyk als 'er in zyne fchriften , van de ivoorden Chrifli , overvloedig te vinden

is , zoo dat men zich daar na maar behoeft te richten , doch heeft hy 'er zomwylen

ivel een afperge [cht is , eenige fcheldwoorden] meede onder gebruikt , waar
uit men eenen Chrijlelykeiijver in hem kan /peuren. Gy zult nu deeze trouwhertige

vermaaninge wel verder weètenna te denken, (r) Maar evenwel heeft Luther

zelfs zyne heevigheid voor een groot gebrek in hem gehouden , en der-

= eige- halven dikwils danr over geklaagt , ook veel op de hardigheidzynervy-
anden gefchooven, die hem, door hun tergen, daar toe zomtyds wel
wat reede gaaven. (O Andere bekenden wel , dat hy van natuuren wel
wat oploopende was , doch , dat hy maar alleen met woorden hadde ge-

vochten , en wel uitdrukkelyk verbooden , de waapenen aan te vatten. (/•>

Waar door dan veele heevige menfehen deezen drift van Luther heel ver-

keerdelyk, en, als een dekmantel hunner vinnigheid , en vleefchelyke

heethoofdige natuure, gebruikt hebben. Ook hebben, niet alleen de
Keurvorften , en andere Grooten , Luther wel meenigmaal , weegens
zyne heevigheid , vermaant , ja dikmaals wel uitdrukkelyk gebooden ,

t' eenemaal ftil te zwygen , gelyk als zulks in het werk met den Hartog

Joris van Saxen gebeurde ; maar zelfs ook veel verftandige Mannen heb-

Erinnerin- ben hem dikmaals zeer ernftig daar over aangefproken , alhoewel met
een flecht gevolg. Onder anderen is de brief van Erafmus , die hy, in 't

Jaar 1 5 1 9 , en alzo in 't begin der Reformatie , aan hem heeft gefchree-

ven, zeer aanmerkelyk, fchoon'er ook al wel iets van 't vernuft mee-
de onder loopt , gelyk als , met den Paus , en andere omftandigheeden.

Doch de volgende vermaaninge was zeer heilzaam geweeft , indien men
ze werkftellig hadde gemaakt 5 hy zegd dan aldus i Het boosaardig geraas

en gekyf van zommige menfehen , kan men veelbeeter verachten , als wederleg-

gen. Doch, voor al moet men zich daar voor wel wachten, dat men niets in hoog-

rnoedigheyd , of alleen als een voorfiander van deeze of geene Secle, fpreekc

of doe. iVant alzoo beelde ik my in , heeft het de Geejl Chrifli gaerne. Inmid-

dels heeft men zyn eigen herte voor al wel te bewaren, op dat het niet door toorn,

haat , noch eerzucht vervoert werde. Il ant deeze kwaade en verkeerde hertstoch-

ten zyn in 't gemeen gewoon , iemand midden onder denyver der godzaaligbeid

veel-

nc en an
deren
tchgtcn

ge van
lafmus
hier on-
trent.

(9) Kromayerus Hifi. Eccl.Cent. XVI. p. 5-91. (r) Wolff. von Kótteritz ap. Fechtium P. III.

Ep. Th. p. 1 68. U) To. 1. Witteb. Lat. p. 3 1 1 . & To. II. Altcnb. p. 207. & 5-48. lt. L.I. Ep. ap.

199. (OMdanchthonvitaLutheriTo.VIll. Altcnb. p.874. &To.II.Witteb. Lat. pra£
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veeltyds laagen te leggen. («) En «n 't jaar 1513 fchreefhy aan den Bifichop j*» md.

van Bazel , na dac hy het teegendeel van zyne vermaaninge in Luther erva-

ren hadde : Ach ! dat Jeezen man zoo wel door de vermaaninge zyner vrienden

,tot zachtzinnigheid hadde konncn gebragt worden, als hy wel door den haat van

andere is verbittertgeworden ! (.v) Voorheene hadde hy ook al aan Spalati-

uus daar over gefchreeven, naamelyk, dat hywelwenfchtc , dat Luther van

het difputeeren eenmaal machte rullen , en het Etiangclium zuiver behandelen ,

zonder zyne eigene driften daar tuffchen te mengen , de zaak zelfs zoude moogelyk

wel een veel beeter voortgang neemen. (y) Hy merkt ook wel te recht aan tee-

cren een ander , dat hem in Luthers fchriften tets ruuws en vinnigs teegen de

borft was , het geene na de zachtmoedigheid des Etiangelifchen Geefts niet altoos

engeleek. e.z.v (z).

28. Andere konden ook deeze maniere van doen van hem , als welke

7.ich met het Euangelium zoo uitteimaatenkwaalyk fchikte, nietzeer

verontfchuldigen. Waar ontrent men zich onder anderen , over Melanch-

thens vreesachtigheid verwonderen moet^die in zyne Lyk-predikatie over

Luther deeze zyne hardigheid in hem noch al verfchoondeen verdeedig- Somf"|*

de. O) In teegendeel noemt hy hem daarom alleen in zyne byzondere dea.

brieven aan vertrouwde vrienden , met den naame van Pericles. (Z>) Calvyn

fchreef zelfs ook om deeze reedeaan Melanchthon: Door wat voor eene hevig-

heid laat zich uwen Pericles tot zulk eenfchrikkelyk blixemen wegfleepen ? (c) En
wac 'er voor diergelykt oordeelen hier over al meer voorvielen. Immers
klonk het in teedere ooren en zachte gemoederen , zeer hart en onaange-

naam , wanneer hy in het zoogenaamde ernftig en toornig gefchrift , tee-

gens D'. Simon Lemnius Epigrammata , [of korte Byfchriften] in 't jaar

1538 den keurvorft en AardsbiiTchop Albert , maar den Stads-fchryver

van Halle , een Duivel , Schytbiffchop (met verlof) een valfchen leu-

genachtigen kaerel , verdoemden en goddeloozen Paap , e. z. v. noemt.

(d) Waar ovec ook de Keurvorft zelfs, beneevens de Markgraaven van

Brandenborg en de LandgraafFHips , aan 't Hof van Saxen zich wel ern-

ftelyk beklaagden, (O lnsgelyks ook, wanneer hy den Roomsgezinden
Qochheus niet anders als Dr

- Snotleepel heete: (ƒ) en den Hartog Joris

van Saxen , den onzinnigen gek , boer , duivels - apoflel , en diergelyke.

(g) Den Hartog Hendrik van Bronswyk gaf hy in 't gemeen maar den naam
van Hans iVorft , en hy verweet hem in zyne fchriften veelegrouwelyke
dingen, (&) zoo dat hy , gelyk iemand heel wel oordeelt , alle zyn gal

daar in heeft uytgefpoogen. (j) Den Kooning van Engeland heeft hy al

meede zeer quaalyk bejeegent , zoo dat veele verftandige lieden wel
wenfehten , dathy wat meer gemaatigheid en zoetigheid, die doch met
den H. Geeft het befte overeenkomt , daar ontrent hadde gebruikt. (£)

Van de Ketters , T-uWenweby Swenkvelt een proef zien. ,, Gelyk als ook
,, veele andere, ja Melanchthon zelfs wel befpeurt hebben , dathy nooit

,, veel acht daar op geflaagen heeft , wat zich het befte na het welbehaa-

„ gen der menfehen voegde. (/) Het geene in hem meenigmaal voor
„ eenegroote blymoedigheid des geloofs wierd uitgelegt 5 alhoewel hy
,, zelfs wel gaarne Jzag , dat hem andere wilden navolgen. Doch het
zy daar meede zoo 't wil : Zyne navolgers loochenden van hem ook
niet , dat hy na dien tyd ( naamelyk , wanneer de verdrukkinge een

Ai 3 wei-

(«) Lib. VI. Epiftolar. p. 24 v. <»Ibid.Lib.XXl.p. 179- (r) Lib. XIII. p. 442. ft) Lib. XXI-
p.179 (a) Tom. III. Orat. Mclanchth. p. x<;. (b) Epift. adCamerar.p. 144. (c) Calvin. Epift. p-

in (<*) Tom. VI. Altenb. p 125-2. (,) Seckendorff. Lib.III.p. 198. (ƒ) Tom- VI. Altenburg,

p. 19. (g) Epift ad LinkiumTom, VI. Altenb. vid. ib.p. 3. 11.& 32. (b) Tom. VII. p. 443. &ap.
Hortleder. To. 1. Lib. I. (i) Seckendorff. Lib. III- p. 377, 379. (/J Vid.Scultetus.P.l.p. 79-

(/, Epift. ad Camerar. p. 103.
é
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totMDc. we *n'g over was ) veel oploopender en twiftzugtiger was geworden,

het welke zy echter aan den H. Geeft t' eenemaal toefchryven. (w)-
Andere daar en teegen , zyn van meeninge geweeft , dat zyn vuur
t'eenemaal en alleen van het vlees van daan kwam , en dat hy het zelfs

ook niet recht wel en wift. (w)Eevenzoo heeft het ook aan veelen toe-

gefcheenen , dat het vlak teegen het Euangelium , en de liefde der vy-

anden aan was,waaneer hy tot Smalkalden, in 't jaar 1537- totdeomftan-

ders en Theologanten zeide : God vervulle u alle met den haat des Paus en des

duivels ! (0) Ten minften hebben , eenen langen tyd herwaards , veele

vleefchelyke yveraars , hunne vinnigheyd en razernye daar meede be-

mantelt , en de zagtmoedigheid , liefde en vreede in Chriftus werktui-

gen , daar door verkettert. Ik fwyge noch , dat men , nu noch onlangs,

als een na-zang daar uit heeft willen maakën , en Luther , teegens opreg-

te luiden , daar inne naïpen.
ai ^ 2,9. Vervolgends hebben zich ook al zeer veele menfchen aan zvne
yt"he :d al te groote vryheid in lpreeken en fchryven , met reede geftooten , het

kèn
1

,

prc<
'"

geene hy zelfs ook wel eer bekent, doch echter niet heel zeer veront-

ichuldigt heeft : Gelyk als 'er dan in zyne fchriften niet weinige

plaatfen te vinden zyn , van welke het wel te wenfchen was , dat

zy 'er waaren uitgebleeven. OndertufTchen hebben hem doch noch al

veele , na haar vermoogen, zoeken te ontfchuldigen
5 (gO alhoewel

meelt alleen daar meede , dat zy [ deeze vryheeden in 't fpreeken ] den
Roonil'chen Paapen en Monniken voor-wierpen , die dat zelve in

der daad lief hadden en deeden wat hy maar alleen met woorden , en
noch dikmaals zonder groot nadenken, hadde voorgeftelt. Nochtans
hebben zommige \an zyne Begunltigers ook van zyne maniere van lee-

ven zelfs al te openhertig gefchreeven, en noch wel een roem of vreugde
daar uit gemaakt , alleen op dat mifichien hunnen ouden Adam ook , in

deeze ofgene zoort van aardfche liefde , een voorbeeld , en , by gevolge

en om- ook een behulp of voorwendzel , voor zich hebben mocht. Ik weet an-

ders niet , waarom men diergelyke vernaaien van hem gemaakt heeft

,

als , om dat men ook den vreugden-beeker , ( poculum hilaritatis ) en
wanneer meenig Godgeleerde of Paftoor ook al eens een dronk booven
den dorft doet , daar door heeft willen rechtvaardigen. Als wanneer
'er by voorbeeld , wydloopig , en zelfs op den predikftoel , iri Luthers

leeven gedagt werd , dat hy , op Vaftelavond , vermomde bergwer-

kers in zyn huis had ingelaaten , en , als een bedreeven fchaaklpeel-

der , met hen hadde gelpeelt , datjy met malkanderen in alle eere en vroom-

heid vroolyk geweeft , gezongen en gefprongen hadden. Alsook, dat den Doctor

van natuuren by gelegentheidgaerne wel eens meede lufligwas geweefl , en ook

wel lyden mogt, datjonge luiden by hem in eene taamelyke en maatige onbedwon-

gentheid vroolyk en luflig waaren. Ja daar werd noch by gezet , dat deeze

hiftorie daarom wierd verhaalt, op dat men daar uit hooren zoude, hoe zich de

eerelyke berg-aart in deezen Berg-werkers zoon ook al beweegt hadde , zoo dat hy

gaerne met de Berg-werkers meede eens kortswylig was geweefl. (r) Wat werd
hier doch anders aangepreezen , als de verdorvene Natuure , die immers,

in den ouden Adam , ook volgens de Kinder-Catechifmus , fterven moet.

Al wie nu de ingewortelde quaade geneegentheid des volks tot het zui-

pen daagelyks ziet en beklaagt , die zal het niet noodig achten , dat zul-

ke

{m) Dreflèrus P. i. Millenar. VI. p. iSf. (n) Capito ap. Scultetum l.c. P. II. p. fl. conf. Hot-
tin^erus P. II. Sec. XVI Hél: i.p. 790. (0) Apud Carpzovium P. III. lfag. p 916. (5) Vid. Joh.

Möllers Lutherus dcfcnfiis op. Vil. p.61. feqq. Seckendorff. Luther.L- I.p. iSy. &U. p.zi. Jo.

'Baina^: Hiltoiie de la Religiun des Eglifcs Ret'ormées To. I. P. II. cap. 7. &c. (r) Matthefius vita

p. izo.

gan S'
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te en diergelyke dingen , van aanzienelyke Leeraars , op de predikftoe-
gfjJJJJ.

en en in fchriften zelfs , noch al luid-uit gepreezen werden. Ook is het

lenaoeden Luther van veelen niet al te wel afgenoomen geworden , dat

iy tot een middel teegen de melancholie , de uitterlyke vreugde hadde

un'eeraaden ,
gelykals by voorbeeld, rijden, jaagen , met goedgezelfchap

jrolyk zyn. Te meer , om dat hy daar by gevoegt hadde : het gefchiedde dog

u Godvrcezentheid , kuisheid, en eer e , of'er al hier of daar een woordje of

'i'ttcltje teveel mogt onderloopen, dat mishaagde God niet. (5) Of dit nu tot

ie kruiciginge des vleeiches, of, tot des zelfs ruimte en yryheid be-

hoort -. insgelyks, of het met de voorbeelden der van God-geleerde en

ijedreevene Heilige Mannen, Efa. x. 1,3. Ezech. iv. 11,15. te veront-

schuldigen is ,
gelvk als het nochtans gefchied, (O zulks is licht te be-

vatten. Ten minden altyd hebben zyne teegenpartyen hier door groote

«eleegenheid genoomen , om zyne andere leere verdacht te maaken. («)

En de weereldfche menfehen hebben geene verfchooninge, voor hun

zuipen, danllen , en 1'peelen , vaardiger, als juift deeze ftellinge van

Luther, welke nu zoo eeven verhaalt is.

30. Wat nu zvne verdere maniere van leeven aangaat, beneevens de
• andere en mindere omftandigheden deszelfs, die vind men bynaopalle

Bybellche tytels en andere fchriften of fchdderyen. Van zynen Huwe-
lyken-flaat is dit alleen aan te merken , dat hy in 't begin op niets minder hïÜSJL

dan op trouwen gedacht heeft , nadien de vervolginge zyner vyanden

hem veel meer op" de voorbereidinge tot fterven deed denken Waarom
hy ook noch in 't Jaar 1 5 14, aan een zeeker Edele vrou, die hem tot trou-

wen vermaant hadde , liet antwoorden : Het zoude , wanneer hy by dat voor-

neemen bleef, 't welke hy tot noch toe hadde, niet gefihieden, dat hy trouwde, want

hy zoude doch niet leeven. (,v) Dat nu ook naderhand niet alle zyne goede
Meteene

vrienden daar heel wel over zyn te vreeden geweeft , dat hy de Edele Ba- vanisTn.

gyne Catharina van Bom, getrouwt hadde , lchryft hy zelfs , en klaagt

,

dat zy daar over goddelooze gedachten en gefprekken onder malkande-

ren gehad hadden $ (y ) te meer noch , om dat het zoo haaftig daar meede

was toegegaan ; waar door hy dan die oordeelen en quaadaardige na-

fpraaken wilde voorkoomen. Want deeze Catharina , of, gelyk ze daar

na maar genoemt wierd, Kate , was den Paftoorvan Orlamunda, Z)»\

GLcius , toegedagt, en zulks wel, op het aanraaden van Luther zelfs.

Doch, wanneer ze deeze niet wilde neemen , en nochtans niet onge-

ncegen was , om met een ander te trouwen , en dat hy de woorden van

. Dr.Hieron\mus Schurjfgehoon hadde , naamelyk, wanneer deezenMun-
nik een wyf nam , zoo zoude de geheele weereld , ja den Duivel zelfs

,

daar omlachchcn , en hy zoude alle zyne handelingen daar door onge-

lukkig maaken : zoo heeft hy daar op op ftaande voet een befluit genoo-

men, en bruiloft gehouden , als hy nu reeds 42 jaaren oud was. (z) In

deeze zvne vrouwe merkt een zeeker Schryvereenige hoogmoedigheid

en heerfch-zucht aan , als ook , eene groote verquiftinge in 't bouwen,
het geene zy, aan 't goed Zeilsdorp, dat haar Luther gemaakt hadde,

ook wel beweezen heeft. (<i) Anderzins heeftze Luther zelfs , als vroom,
trouw, en eerlyk , zeer gepreezen , enookgezegt: Hy wilde zyne Kate

niet voor geheel Yrankryk ofde Venetiaanfche rykdommen geeven f (b) Hy heeft

by haar vier kinderen gehad , naamelyk, Jan, die een Cantzelifl aan

"t Hof is geweeft , daarna, een Vaandrig, in den Smalkaldifchen oor-

log,

(j)Tom. VI. Altenb. p. 218.219. (<)Möllcr l.c. p. 189. (ü) Vid. BayerlingThear. Vitxhum.
L. H.p. ^o. Gretfer. Scioppius aliique. (jc) Lib. H. Epiftol.i^i (y) Tom. Hl. Altenb. p. 141.

(^) -\msdorftius np. Sculterum. P. I. p. 274. (a) Seckcndorft". L.lll. 6j 1. (I) Ibid.& Kiomayerus

H. E.p.j--6. vid.Genealogia LutheroruminConfil. Witteb.P.lV. p. 16.

Kindeien,
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ja3r md. log , en die naderhand in Pruiffen is beroepen ; Marlen, die wel in de
lotMDC

Godg. e ieertheid heeir gefludeerc, maar al jong, in 't Jaar 1565, isge-

ftorven $ en Paul, die de jongfte , en een Genees-meefter te Jena, en

by de Keurvorften van Brandenborg en Saxen is geweeft. Zyn eenige

dochter, Margareta, isinPruyffen aan eenen vznKenheim getrouwt ge-

weeft Aan des zelfs kinderen , en de Weduwe , heeft de Keurvorft

,

Jan Fredrik , al kort na Luthers dood , 2000 guldens laaten fchenken
, ge-

lyk als ook de Graaven van Mansveld eeven zoo veel daar aanhebben

vereert , behalven de andere gunft-betooningen des Keurvorfts. (c). De
overige tulTchen-zaaken kan men in de meenigvuldige befchryvingen

wel vinden , die 'er, van zynleeven,in een groot getal , ook zelfs onder

de ongeleerde , te vinden zyn , en met welkers uyttrekzels wy onze

naauvve plaats alhier niet zullen vervullen. (d) Hier zal derhalven nu

niets meer , als het noodige, aangaande zyne Boeken ,by-gedaan werden.

EnSchtif- i|. Van zyne Schriften behoort eindelyk het navolgende noch tot
ten

' deeze Hiftorie 5 men heeft dezelve in acht Hoogduitfche en vier Latyn-

fche Stukken, of Deelen,tot Jena gedrukt 5 alsmede, in twaalf Hoog-

£we
e

.

nder
duitfche, en fes Latynfche Stukken, tot YVittenberg : by welke alle

daar na de twee Eifzlebifche Duitfche Deelen noch gekoomen zyn , in

welke dat geene, wat in de andere was uitgelaaten , voorts vol gemaakt

is. Uit deeze alle is dan eindelyk, voor ontrent 3<Djaaren , die bekende

Altenburgfche Druk gemaakt , alhoewel daar by noch verfcheide Stuk-

ken, enbyzondere groote regifters, gekoomen zyn. Ikfwygenoch,

wat uit de Wolfenbuttellche Boekery , en anderszins , tot nu toe , zom-

tyds noch wel uit eigene handfchriften , (Manufaiptetï) werd uitgegee-

ven. Nu is, naaü de JenafcheDruk , deeze Druk wel de befte : alle

beide zynze na de jaaren te zaamen geftelt , en ze dienen alzoo ook

tot een des te beeter begrip van de geheele beloop der zaaken zelfs, na

malkanderen. Ook zyn ze, en wel inzonderheid de JenafcheDruk, niet

zoo veel verandert, dewyl deverfchillende Leezingen (variantes leÜïo^

nes) op de kant zyn geftelt, en niet inde text zelve ingelafcht. Aan-
gaande nu voornaamelyk het begin deezer Schriften , zoo heeft de Keur-

vorft Jan Fredrik , noch by Luthers leeven , in 't Jaar 1543, toebereidze-

len daar toe laaten maaken , dat alle zyne Schriften te zaamen, in ver-

fcheidene Stukken , tot Wittenberg zouden uitgaan. Doch daar zyn 'er

toenmaals maar twee Stukken van vaardig geworden , doordien den oor-

lo<Miamaals daartulTchen quam. Waaraan Jan Aurifabcr , zyn Hof-Pre-

diker , en Joris Rorarïus , die daarom uit Denemarken was geroepen , hun-

nen arbeid befteed hebben. Naderhand , als Jan Fredrik weederom was

los gelaaten , heeft hy , na dat de Jenafche Hooge-School was opgeregt,

de gemelde werken volkoomen laaten ten einde brengen. (/) Doch de

Eizlebilche Stukken wilde men naderhand, tot Jena, aan 't Vorftelyke

Hof van Saxen,om de oneenigheeden dier tyd,niet drukken laaten, gelyk

als Aurifaber daar ook over klaagt. Booven deeze voorverhaalde Stuk-

ken zyn 'er ook noch zyne Kerk- en Huis-Poftillen bekent, als ook de

fc,_
Taafel-reedenen , buiten welke 'er ook noch andere Latynfche zyn , te

teedeoen. Trankiurt , 1571 , in 8 V°. gedrukt. Van de Tafel-reedenen is meer als

genoeg bekent , dat men derzelver aantrekkinge doorgaands teegen-

jpreekt enuitfluit , om dat het maar een t'zaamen-geraaptwerkis , en

derhalven niets bewyft , indien 'er zomwylen al iets , teegens Luther

zelfs,

(c) Vid.Tom.IX. Altenb. p. iy6i.Seqq.Tom.IV.Orat. Melancht. p.4q6 fcqq. Dedekennus
Coufil. To. I. p. 1. feqq. Jo.Möllers Lutherus dcfenlus. Chytrccus Lib. VII. Chron Slcidanus

L- 1. ThuanusL. I. Danhauerusmemoria Lutheri rcnovata. (d) Aurifaber Proef. Tom. VIII. Al-

tenb. Seckendorf. Lib. III. p. 471. Sagittarius vita ju. Frid.p. 68.
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zelfs, daar uit aangetrokken werdt. Maar, van de Engelfche overzet- J»^

tinge deezes Boeks , door Hendrik Belle gemaakt , word dit verhaalt
,

dafaan den Yertaaler , die wat fukkelagtig daar in was , des nachts een

oud man zoude verfcheenen zyn , die hem zigtbaarlyk hadde aange-

maant, om dit werk te volvoeren , en belooft , hem t\d en plaats daar

toe te zullen verleenen. Waar op hy, kort daar na in de gevangenis was

geraakt, waar in hy wel tien jaaren lang moeit blyven , alwaar hy dan,

in de eerfle vyf jaaren , deeze "I aafel-reedèrten heeft overgezet. Ce)

}i. Metdéeze zaaken \\n Luther is het zomnds al heel vreemd toe- ^""
n
°^"
r

gegaan, dewyl men dezelve, onder anderen, opallerleve voorwend- "
c

" Sch" f*

Wis , zeer heeft befnoeit en ^erminkt. Kort na zyn afflerven begon-
' Cn '

den (k Wittenbergers toebereidinge te maaken , om alle zyne Schriften

in druk te buten uitgaan. Hier fielden zich i-Licin s en Amsdorffv^^x hevig tvki daai

Kogen , en befchuldigden hen , dat ze zyne Schriften vervalfcht hadden ,

ovet-

zommitze t\\ ill-fchriiten daar uitgelaaten , veele dingen , om ze een

goeden'l'chvn tegee\en, daar uitgefchrabt , 'verzweegen, ofwel t'ee-

ïicnu.d \eivmdert\ cn datze daar en teegen, het werk van andere daar

wceder hadden ingelaft , de vertaalde Stukken daar by gevoegt
, die

nochtans Luthers > erfland , en geeft niet altyd bereikt hadden, (ƒ) Over
alle welke befchuldigingen de Wittenbergers zich ook niet heel veel

\\ illen te verantwoorden , zoo dat hunne Stukken by na geheel en al leg-

gen blce\en en niet aan den man wilden, (g) Ook hebben de Papillen

zelfs hier ontrent aangemerkt , dat 'er een zeer vinnig boek van chrijlo-

pl.nr fl'alther, Correiïor tot Wittenberg , teegen Jan Goldfmid van JVbifmar en
zyne Eifzlebifche Deelen , was uitgegaan , dat in dezelve heel veel ver-

valfcht was , ( het welke hy hem recht op zyn Lutherfch verweet ) ge-

lyk als zy zulks daar ook byzetten , en de lult der Lutherfche tot fchel-

den en kyven heel wel aanwyzen. (/;) Doch dit is met eene het zelve ge-

fchrift dat ook teegens Flacius,Amsdorfzn Rorarius is gefchreeven geweeft,

en waar teegens Fiicius hun bewees , dat de Witten bergfche Stukken ver-

valftwaaren. (/) Ja de voorgemeldte Rorarius zelfs heeft ook, in eenen

b\ /.onderen brief, zich , weegens de fchuld der vervalfchinge verdee-

4igt , cn alles op de Wittenbergers gefchooven. (/•) Om nu niet te zeg-
gen, dat de Wittenbergfe God-geleerde, daar na onder het twiften , dee-

ze vervalfchinge den Wittenbergeren ook al hebben voorgeworpen. (£)

Doch die bedrog is niet alleen ontrent deeze gepleegt , maar ook ,

ontrent meet andere voornaame Hooftplaatzen zyner Schriften. Hy
zelfs heeft , byzynleeven, en reeds al in 't jaar i 5 2.5 , aldus geklaagt

:

Zy waakten zyne boeken zoo fchandelyk toe , dat hy ze zelfs niet meer enkencle , Uach'e!

hier was ivat uitgelaten , daar was wat verzet , hier weer vervalft , daarweeder
uiet gecorrigeer t ! Men hadde ook de kttnfl geleert , om JVittenberg voor zommige
breken te drukken, die tot fJ'ittcnbergnooyt gemaakt ofgeweefl waaren. (/) Hy
heeft ook noch naderhand , in een andere druk der Kerk-Fofiill geklaagt,

dat zy hunnen üuivels-drek aan zyne boekenfmeerden. Voornamelvk is het be-
kent , en , door het collationeeren ( of teegens malkanderen nazien ) klaar,

dat 'er op zommige plaatzen , alwaar Luther teegen de gruwelen der
Hooge-Schoolen yvert ,en de Univerfiteiten , in 't gemeen noemt , men in

plaats v an 't bloote woord , Univerfiteiten , geflelt heeft , des Paufs Univer-

fiteiten. En daar en booven is ook al lang beweezen , dat die gedenkwaar-
dige getuigenille van Luther , aangaande de toekoomende bckeeringe

//. Deel. N der

(t) KortholdusHitt. Eccl.p. 722. (ƒ) 't AmsdorfF. Vorrede übern 1. Theil unHTom 1. A1-
tcnb.p. i. (g) Hill.Mfta dcjoh. Frid.p. 31. (Jj) Laur.SuriusChron. 246. (i) Im Rcgilter Illynct
etlicherbittctn unwarheiten Mcniiund anderer.Jen. ïyjS.^o. p.G. t.(lt) Apologia infnm lil.

Jen. (/) K irchcn-Poihll Wuuei-theil a:n ende de A°. 1 ƒ 25-. Wittenberg bev Joh. Grunenberg. tol.
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der Jooden , uit de nieuwe drukken der Kerk-Poftilten is uitgeiaaten, niet

teegenftaande zy , in die van 't jaar 1^23, welke Luther zelfs heeft uit-

gegeeven , van woord tot woord ftaat. (m) Ik zwyge noch hoe dat de

Godgeleerde zelfs bekennen , dat men , aangaande zommige fchriften ,

gelyk als van de 200. Spreuken , in 't 8'le Jenaafche Deel , niemand bor-

ge ftellen noch verzeekeren kan,dat alles van Luthers hand vaflen zeeker

isgeweeft. O)
33. Nu fchyntwel Luther hier door de vryheid gegeeven te hebben, om

zyne boeken met onderfcheid aan te neemen , en inde zelve volgens

noodzaakelykheid wel iets te moogen veranderen. Nadien hy eens ,

tot iemand , Joris Rycb genoemt , zeide , wanneer die aan hem hadde

bekent gemaakt , dat de Nederlanders zich aan eenige van zyne Schriften

ergerden : Deugt het niet, zoofchrab het uit, fchrab het uit ! (0) Alleen is het

te beklaagen , dat de ongefchikte Verbeeteraars ( Correftores ) welke

buiten alle twyffel , Theologanten zullen geweeft zyn , over die plaatzen

zyn gekoomen , welke het meefteop haar zelfs fl aan, en die hen onge-

twyffelt ook als een doorn in de voet waaren. Hoewel zoodaanig een be-

drog, het welke zy niet openbaar begaan hebhen , byna onnoodig

was, doordien, buiten dat, de valfche Leeraars het volk Luthers fchrif-

ten zoo wel uit de handen gewrongen hadden, dat men weinig daarvan

te zien kreeg. De voornaamfte oorzaak nu hier van , was wel de grootte

en koftelykheid der werken zelve , nadien men , al ftraks in 't begin

,

qualyk gedaan heeft , dat men de kleine Schriften van hem alleen , voor

den gemeenen man , niet weeder heeft laaten drukken. OndertiuTchen

hebben veele Godgeleerde over de verachtinge van Luthers boeken , zeer

geklaagt $ het welke ook al, in de voorgaande Eeuwe , zeer op de Verbor-

gene-Calviniften gefchooven wierd. Ja , wanneer nu de laatfte Alten-

burgfche Stukken al met groote koften opgelegt en voldrukt waaren *

zoo heeftze byna niemand eens hebben willen , zoo dat 'er , gelyk men
verhaalt uit nood , een groot getal van dezelve over zee na Rufland toe

is gevoert geworden , die dan ongelukkiglyk , met het fchip zelve ver-

gaan waaren. Luther heeft zelfs al voor heene gezegt » Dat noch metter

tyd zyne boeken in 'tfiof zonden vergeeten blyven , voornaamelyk Je zulke, in

welke hy wat goeds hadde gefchreeven. (ƒ>) En na hem klaagt een zeeker

Godgeleerde : ik bedroeve my , dat teegenwoordig de weinigfle, ja byna gee-

ne van de Studenten in de Godgeleertheid, eenige de minfte vlyt ofmoeyte aanwen-

den om Luthers leerzaamefchriften te leezen , hetgeene myookal in mynejonk-

heid'gebeurt is. (f) Dit zelve nu heeft ook al voor deezen de oude Dr
. Hie-

ronymus Heller zeer beklaagt, (r) Om nu andere nieuwere getuigeniffen

voor by te gaan. (O Zoo heeft men t' eenemaal niet eens , na de letter,

den naam van Lutheraan, eens verdeedigen ofvoldoen konnen , ik zwy-
ge noch , dat de heerelykfte Chriften-naam in der daad en kragt aan de

zodaanige zich zoude kunnen vertoonen. Middelerwylen heeft zich ech-

ter de weereld, met haare verkeerde Leeraars, altoos voor regtzinnig

( Orthodox ) en goed Lutherfch uitgegeeven , fchoon ze ook , in haar

gantfche leeven , niet een eenig blad van Luther gezien, veel weiniger zy-

ne fchriften en lelTen zich bekent gemaakt hadden.

3 4. Ontrent zyn affterven is dit ook noch aanmerkelyk , en wel voor
eerfly

(m) Vid.SpenersGlaubens-Iehre.NotaadDom. II. Advent. Conf. Monatliche Unterrcdungen
A°.o$-. p. 260. (n) D.iEgidius HunniusNothw. Verantwort. des Concord. Buchs. p. 101. (o) D.
Chytraus Epift. ad Meiendorffium Epilt. p. 464. (ƒ>) Tom. 1. Altenb. p.6. {q) Chytraeus 1. c.

(r) Apud Fechtium Epilt. Theol.p. 174. (s) Vid. Joh. Arnds Vorredeüberdiel eutfche Theolo-

gie, zu Halberftadt gedruckt. Paulus Egatdus. Stephanus Prseterius. Henrich Muller. Spenerus,

aliique.
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cerft , dat hem de Papillen ook daar in als een Ketter gehandelt hebben , i«rMP

dat is , datze hem door vervaarelyke laftcringen t'eenemaal fwart hebben
"

willen maaken. ,, Naamelyk, een gehecljaar lang voor zyn dood , heb- e£%™~
ben zy in Italië een gerugt uitgeflrooyt , dat Lutber wei een natuurlyke

dood geftorven was, maar ondertulfchen bevoolen had , dat men zyn

lichaam op <\cn Altaar zoude ftcllen , en goddelyke eere aan doen.

Doch dit hadde niemand doen willen , en , terftond na zyne begraaffe-

,,nis , was 'er zulk een onweeder opgeflaan , dat men meende , dat de

„Jongden dag was gekoomen. Eenige hadden de Hoflie , die hy noch

,, voor ty\i dood onttangen hadde , in de lucht zien zweeven , welke zy

,, dan hadden opgenóómeh , en aan een heilige plaats bewaart. Des

,, nachts nu had zich weeder een diergelyken florm verheft , en des mor-

,,gens had men zyn lyk niet meer in 't grafgevonden , maar wel in tee-

„gendeel , een vuile fwaavelachtige flank , waar van 'er veelewaaren

„ ziek geworden. Deeze fabel nu , quam de goede Luther zelfs te leezen,

en hv betuigt opentlyk , in een van zyne fchriften , hoe wel het hem be-

haagde , dat de Kettermeeflers zoo verfloort op hem waaren. (Y) Het

jaar daar na, naamelyk 1546 wierdl«r/.7e/- vandeGraaven vanMansveld ^"
a
"£

tifr

na Eifzleben geroepen , om derzelver verfchillen te helpen byleggen

,

met welke het aldus gefchaapen was. Graaf Albert was voornaamelyk van

zyne Rechtsgeleerde , gelyk ze Luther noemt , overreedt geworden

,

zyne Ondermanen , die van de Bergwerken, te Eifzleben en Hekflad Re^ena

zeer tyk wierden , de Bergwerken te ontneemen en aan zich te trekken.
Ell2k en '

Deeze groote onrechtvaardigheyd lpraaken wel de andere teegen , .en in-

zonderheid die twee , welke noch Paaps waaren , naamelyk , Graaf

Eniji en Graaf Hojer. Doch daar hielp geen afraaden of overtuigen aan ,

en daar door vervielen deGraaven ook in zulk een quiflachtig ongebon-

den leeven , dat zy niet alleen alles doorbrachten , maar ook noch daar

en booven ondraagelyk veele fchulden maakten , en zich zoo zeer té

gronde hielpen , datze van hunne Leenheeren , de Keurvorften van Saxen
en Brandenborg , uit hunne goederen verdreevcn zyn , welke daar na

onder deeze Vorften verdeelt wierden. Daarby hebbeikmy in'tMans-

veldze gebied , verhaalen laaten , dat Lutber, wanneer hyzag, datzy
in zyne teegenwoordigheid , den wyn zoo overvloedig door de zaaien

uit baldadigheid weg gooten , de trappen was afgegaan , en zoude
gezegt hebben : Na dit begieten zalfeboon gras ivajfen. Het welke dan ook
zoo gebeurt is , nadien het Slot van Mansveld noch heedensdaags voor
een groot gedeelte zonder dak is , en eeven ter zelver plaatze de gemak-
ken woeft en met gras bewaflèn zyn. Maar om nu weeder zot Lutber te

koomen ; hy was reeds al in 't jaar 1545 met Melancbton en Juflus Jonas

daar heene gereifl , doch onverrichter zaaken weeder te rugge gekoomen.
Daar na hebben de Graaven hem nocheensdoor hunnen Cancelierver-
zoeken laaten,welken hy ook gevolgt is: Maar hy bevond de zaak zelfs al

in 't begin , door de geldgierige Rechtsgeleerde , zoo uittermaaten zwaar
en verwert gemaakt te weezen , en de Graaven op malkanderen zoo zeer
verbittert , dat door de Juriften hier ontrent niets uit te rechten was,
waarom hy ookDotf. Melchior Kling, de Mansveldfche Procurateur niet

byde handelinge dulden wilde, zich verluiden laatende, hy wilde eerft

een boek tcegens de zilvere cngulde Juriflen Cchryxen. («)

35. Terwylehy zich nu aldus bemoeide, zoo vergat hy daar door zyn skktf.

eige gezondheid , zoo dat ondertuffchen zyn gewoonelyke fontanel
was toegevallen , waar door hy zich voor deduizelinge in 't hoofd en
andere toevallen hadde bewaard. N z Des

(t) Turn. VIII. Alttnb.p. 415-. feqq. (u] RelatioAllla p. if. ScckendorfF.L.III.p.634.
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jimmd. f)es avonds voor zyn dood had hy dit vers aan de muur met kryt ge-
tot MDC.

fchreeven

Pejlis eram vivus , moriens ero mors tua , Papa !

Dat is :

ik was u ziekte , Paus , tenvyl ik was in 't leeven ,

Doch ftervend zal ik u eerft recht den doodfteek geeven !

Voor de reft was hy ter zelver tyd noch reedelyk vroolyk , ofhy

fchoon voorheene , over de goddelooze vergeeffche Mansveldfche zaak,

gelyk ze iemand noemt, veel moeyelykheid hadde gehad, daar hy an-

ders tot Wittenberg noch veele zaaken in rufte zoude hebben konnen uit-

voeren. 00 Hier na begon hy den i7den van Sprokkelmaand over pyn
voor 't herte te klaagen , en daar beneevens heel nadrukkelyk te fpree-

ken , dathy welteEifzleben mocht koomentefterven , daar hygeboo-

Dood. ren en gedoopt was. En alzoois hy ook na eenigegebeeden, enduide-

lyke antwoorden , opdevraagen, vanzyngelooveenleere, onderde

handen zyner vrienden , en indeteegenwoordigheydder Graaven zelve

overleeden, op den 1

8

den van Sprokkelmaand, (die was de dag van Concor-

dia ) des namiddags ten 2 uuren , in 't 63^ jaar zynes ouderdoms , waar

van meerder omftandigheden elders konnen geleezen werden. (y ) Het
Lyk wierd in een tinne kift gelegt , en voort op den 19 daarna, inde

St - Andries Kerke tot Eifzleben gebracht , terwyl de Hartog Wolfgang van

Bcgnafc- Anhalt, de Graaven van Mansveld en Swartzenborg, en veele andere het
,,ii* zelve verzelden. In de Kerk deed ZX Jonas zyn Lyk-predikatie , uit

iTheff.w. en de Graaven hadden het Lyk wel gaerne daar willen behou-

den , indien het de Keurvorft , Jan Frederik , niet tot Wittenberg begeert

hadde te hebben. Daar op wierd het den lo^n na dat 'er noch eens eei.e

Lyk-predikatie gehouden was uit Efa. 5 6. onder het gezelfchap der gant-

fche ftad na buiten , en zoo voort noch dien zelven dag tot Halle , en van.

daar eindelyk met een gevolg van eene grootemeenigte menfchen, gelyk

het by zulke geleegentheeden veeltyds gebeurt , door Bitterveld na Wit-

tenberg gevoert. Aldaar deed Dr. Beugenhagen,weeder een Lyk-predikatie,

en Melanchthon een Vertoog {oratie} en wierd het Lyk daar na, door

eenige daar toe beitelde Meefters , (Magiftros} in'tgraf, bydePredik-

ftoel gelegt : Gelyk dan deeze ceremoniën genoeg bekent en befchreeven

zyn. 00 Maar , wat nu de overige Leeraars van dien tyd betreft , zoo

konden en mochten dezelve nu ook wel kortelyk na malkanderen be-

fchreeven werden : doch zulks zalby het verhandelen der oneenighee-

den ,
genoegzaam gefchieden , zoo dat wy onnodig achten om 't zelve

alhier te doen.

(je) RclatioMfta.p. 16. (v) Vid.Matthefiusp. 185-, Vitte it. Tom. XII. Altenb. Juftus Jonas Re-

latione ad Eleclorem' ap. Seckendorff. Lib. III. p.636. Thuan. L. II. An.46. (^) I idem & Tom. I.

Script. Wkteb. p. iyo. Jonas Cceliuscc Aurifaber Relatione Tom. VIII. Altenb. p. 8j-i.feq.6tc.

HET
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HET VI. HOOFDSTUK.
Van de boedaanigheid , bet oogmerl^ , en andere omjlan-

digbeeden der 'Reformatie \

i. y-*^ Elyk als het nu deezen man in het werk, waar toe hy van Hoedanig-

f God was opgewekt , inden eerden aanvang vry wel meen- Rcfoima-

^_J de : alzoo gebruikte hy ook in 't begin goedeen heilzaame
tie'

middelen daar toe. Want zoo menzyne heevigheid , en

andere menfehelyke zwakheeden , diedaar meede onderliepen, wech-

necmt , zoo kan men wel met waarheid van hem zeggen , dat hy door het

getuigenis der waarheid , uit het klaar gefchreevene Woord Gods zyne

vvanden heeft aangegreepen , de verdorvenheid getoont , beftraft en

verbetert , en het waare beginllël desChriftendoms geleert. Van wel-

ken weg niets meer te zeggen valt , nademaal zyne fchriften zelfs al-

les duidelyk genoeg voorftellen. Het is hem in den eerden aanvang ten

uiterften ernft geweeft , om de waarachtige vruchten des Euangeliums,

als boete en vernieuwingedesleevens , in alle menfehen te verwekken :

Nademaal de vallede leere der Paapen waarlyk de ongelukkige en eenige

fontein van alle zeekerheid en godloosheid geweeft was. Maar nu zuilen-

we eens gaan zien , hoe verre men ontrent dit alles al is gekoomen, en

waar am\ het doch mag gefcheelt hebben , dat 'er naderhand zulke bittere

klachten , over de voorloopende verdorventheid , zoo wel van Luther

zelfs als andere, hebben moeten gedaan werden. Nuishetzeeker , dat l"^£'
'er al ftraks in de eerftejaaren der Reformatie, eenegrootebeweeginge

en veranderinge der hetten , in ontelbaare menfehen , zoo in Saxen en

andere plaatzen , als in Switzerland , daar Zxvinglius leerde , ontftaan is j

door dien 'er gewiffelyk by veelen noch die eerfte liefde was , welke niet

alleen van zich zelfs krachtig en vierig, maar ook, door het vuur der

verdrukkinge , wakker gezuivert en onderhouden wierd. Doch die ver-

anderde wel haaft, wanneer de rufte en zekerheid zich begoft te vertoo-

nen , eeveneens byna als het in de eerfte Kerke toeging. Wanttoenter
tyd (tonden ze noch waarlyk , Luther , Zivhiglius , en de overige als een ee-

nig man teegens den Paus, ze hadden ook zuiverder oogmerken , en blee-

ven de aanuootelykheden van twift en andere kwaade driften noch ach-

ter , waar door dan ook ongelyk meer zeegens gefpeurt wierd.

z. Zoo vind men daar ook in de Hiftorie der Reformatie , dateenige verte-

der eerfte Leeraars daar beneevens , ook op eenegeheele veranderinge iè"vem.

des leevens hebben aangedrongen , en niet , gelyk als naderhand wel ge-

lchied is , met het bloote weeten , letterlyk bekennen en fraay klappen

,

of ook met het fchelden alleen op de Papiften zyn te vreede geweeft. Om
nu alhier maar zommige voorbeelden gedachtig te zyn, zoo gebeurde

het , dat in 't jaar i 513 ZX Jan Speher als Predikant, tot Augsborgeerft
begoft te prediken , waar door het volk ook zoo zeer beweegt
wierd , dat zelfs een openbaar hoerhuis geheel leedig en verlaaten wierd,

en dat die onkuiiche menfehen een ganfeh ander leeven aanvingen te lei-

den. 00 Tot Straatsburg wierd den Raad , in 't jaar 1524 alleen daar door

bewoogen , om het Euangelifche prediken vryheid te verkenen , om dat

men zag , dat deinwoondersdaar door oogenfchynelyk vroomer wier-

N 3
den,

(4) ScultetusP. I. Aniial p. 161.
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jaar md. den , en zich in alles gemaklyker lieten handelen. (£) Tot Koftnitz wierd

de Overigheid ook al binnen korten tyd zoo verre gebracht , dat zy alle

aanftootelykheeden en gemeene misdryven affchafte en met een grooten

ernft verbood en verhinderde. Derhalven ook de Canunniken (ofDom-
heeren) die hun voorgaande godloos leeven niet verlaaten wilden , met
toorn en misnoegen t'eenemaal van daar trokken, (c) In Zurich wierd

ook by de Reformatie het vaftenavonds-loopen , het gulzig eeten en drin-

ken , de vermommingen , en alle diergelyke dingen afgefchaft (d) Ja

zomtyds floeg het gemeene volk zelfs de handen wel aan 't werk , en ze

begonden het leeven der Paapen te verbeeteren. Gelyk als in 't jaar 1 ? 3 z

rot Paderborn gebeurde , alwaar de burgers de boosheid van hunne Paa-

pen niet langer aanfchouwen wilden , wanneer zy met haare vrouwen en

dochters danften , en andere dertelheeden pleegden : waarom ze dan ook
een oproer maakten , en de moedwillige Paapen verdreeven. («?) Om
meer andere voorbeelden voorby te gaan. De befchryving der eerfte

zuiverheid is wonder fchoon , welke Theobald Billicdnus , in 't jaar

jof van de Gemeente tot Nordlingen opgeftelt heeft , met deeze

volgende woorden : JVy hoornen alle te zaamen om te leeren , het Woorddes
dienii. neeren te hooren, en hier oeffenenwy ons in de kennis der heemelfche iveldaaden

:

Gelyk als daar zyn de doodinge des ouden Adams, de leevendigmakinge van den in-

wendigen menfche , de gemeinfchap des Geefts , die ons wedergeboorene maakt en

herfchept , de trooft des geweetens door Chriftus , de hoop des toekoomendcnlee-

vens in Chriftus,de liefdejeegens onze broeders,vrienden,en vyanden. Verders ho-

nen wy ook te zaamen , om te zingen , en God met malkanderen te danken , daar na

hebben \vy de gemeinfchap met het brood en denwyn onzes Heeren, doch nietge-

dwongen , maar vry willig, alwaar wy ook oneindelyken lof', en qeeflelyke gezan-

gen , de hecrlykheid der genaade van de Vader , die ons in Chriftus Jezus ver-

leent is , verheffen , die na de vergeevinge der zonden , ons door de offerhande

van Chriftus reinigt , en ons in 't algemeen tot erfgenaamen en burgers zynes hee-

melfchen Ryks gemaakt heeft . Aldus vereeren wy de gedachtenis van Chriftus , en

wy handhaven de liefde , gelyk het aan de erfgenaamen van Chriftus Koninkryk

betaamt, e.z.v. (ƒ>

Kaam der 3- En billyk hadde het overal zoo ook behooren te gefchieden , gely-
G
ccrdT kerwys als iemand vermaant heeft , naamelyk, dat dit alleen genoeg was ,

om zich voortaan voor alle quaad te wachten , naderaaal men nu den naam van

Gereformeerde of'verbeeterde Kerke droeg, (g) Maar ach! het gebeurde, ja

het gebeurt noch al by veelen , het geene iemand van een Secle alleen

fchryft : Zj willen wel alle Gereformeert ( ofverandert en verbeetert) ge-

noemt zyn , doch deezen tytel is niet alleen te algemeen , dewylze alle , die uit

het Pausdom zyn uitgegaan , deezen naam willen draagen , maar dezelvepaft ook

daarom op hen niet, om dat ze van 't eene uiterfte op 't andere zyn gevallen , en

de Gereformeerde Godsdienft veel meer gefchandvlekt hebben, {h') Want men
vind allenthalven openbaare klachten en bekenteniflen , zoo wel van

Luterfche als andere Leeraars , dat omtrent het waare Chriftendom , op
de meefte plaatzen , in der daad weinig of geene verbeeteringe is ge-

Hinder. fchied. Waar beneevens men te gelyk de hinderpaalen ook niet moet
Ked"m" overflaan , daer onder wel de voornaamfte was , dat de Leeraars gezaa-
ue,zyn

' rnentlyk al vroeg in woorden-ftryd en twiften vervielen, waardoorzy
dan de waare verbeeteringe tot de godzaaligheid t'eenemaal lieten vaa-

ren , en ook niet genoegzaam , noch van malkanderen, noch van de

detwift- Hooge Overigheid, tot de vernietinge der misbruiken en aanftootelyk-
sucht, hee-

(J) Jo. Sturmius AntiPapp. IV. P. [. (c) Slcidan.L.III. p. 27. (J)Bul]ingerusChron.ap.Scul-

tet. Lc.P.II.p. 191.WDrefierusP.II. Millen.VI. p. 221. (f) ApudScuItet.l.c.P.I.p.313. (g)Joh.

CalvinusEpitt- P- 3~4- (fr)KromayerusH.E.Cent.XVI. p. 5^94.
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heecleu geholpen wierden. Ook quaamen de meenigvulclige gefchilJen jt»iv[ir.

met de Papiöfin daar tuiVchen , die dikmaals zonder eenige dringende
l(

nood , al te heevig , en als het voornaamfte werk gedreeven wierden ,

en daar bv ö as men vergenoegt , als de menfehc n maar luftig op den Paus

hielpen fchelden , of ze fchoon anderzins in hun leeven t'cenemaal on-

verandert blee\ en. Derhalven bekende een oprecht Godsgeleerde vrye-

lyk uit : Dat Luther en Mebncbtbonweltot aan baar einde toe , in 't zuiveren Luuwif.

der lecre , ca weder-opreebten van een heilige vroomigbeid en tucbt badJen gear-

beid , doch zy badden bet leeven der mevfeben , te gelyk met de lecre onmoogelyk

vict verheeteren kunnen , bet welke by zelfs neevens andere ben dikmaals badde

booren kUagen. (/) By welke plaats een Predikant , in een zeeker exem-

plaar deeze woordeR gefchreeven heeft ; Laat bet dan docb , in Gods naam

ook maar zoo blyven! die buiten twyfel voorde verbeeteringe des leevens ,

en kerkelvke tucht heeft gevreefd , en derhalven by c\en ouden trant bly-

ven willen.. Zoo bleef het ook meeftendeels in dien tyd by het wenfehen,

voorflaan en overleggen 5 maar tot het doen , en de uitvoeringe der Ker-

ke ntik ht , en andere noodige voorbereidzelen , ejiiam het nooit , gelyk

als ook hier onder by de belchryvinge des vervals klaar zal vertoond wer-

den. De goede Melancblhon zag ook wel veele gebreeken hier ontrent

,

maar hy bleef nochtans na zyne gewoonte geftadig voortvaaren in het

w enfehen en in zyne maatigheid. Zyne belydenifTe aan Frans Burchardvau

B'eimar ,
getuigt het zelve , welke aldus luid : GaaveGod, dat niet alleen

eenigzins een bloote Jcbaduive der tucbt ., maar ook een volmaakte beflieringe des

leevens en xvaare oeffemnge der maatigheid weederom alomme mocht ingevoert

worden. (£) Maar zoo ging het , dat men wel naarftig was om oprechte

luiden te vervolgen , de Grooten teegens hen pp te ftooken , ook zelfs

met groote onkoftcn en ongeleegentheid van andere: doch, alwaar wat

tot verbeeteringe gefchieden zoude, daar liet men 't ( met den Luyaard

Prov. xxi. xy. ) alleen by 't wenfehen beruften en fteeken.

4. De andere openbaare oorzaaken,der zoo uittermaaten flechte verbee- °°£™eu

teringe zullen hier nu verders na malkanderen volgen. Daar onder deeze s^n.

ook al meede behoort , dat die geene dikwils , welke de andere tot bee-

terkhap brengen zouden , zelfs in hunne eigene herten weinig of niet

verbeetert waaren. Waarom JorUvan Karlewits, in dien tyd van de Pap-

pen verhaalde , dat zy ronduit zeiden : Gy wilt ons Paapen wel beeter maa-

ken : en gy Leeken hebt al ruim zulke groove misjlaagen engebreeken over u , als

m hebben kennen , wccfl derhalven gedachtig , dat gy uzelven eerfl verbeetert

!

(/) En het is ook waarachtig, dat de verdorvene natuur zich zoo uitter-

maaten gaarne en ras booven andere wil (lellen , om hun den fplinter uit

de oogen weg te neemen , daar zy nochtans den balk in hunne eigene 00-

gen heeft. Het wierd immers indien tyd , gelyk als her nu noch is, een

recht handwerk , dat hy , die de Papillen maar iets voorwerpen , ofdap-

per op hen fchelden kon , de befte was. De Grooten nu zochten alle hun
eigen voordeel maar hier by , en hielpen zelfs ook daar toe , gelyk als

wy nu al haaft zullen gaan zien , doch zy zelfs bleeven zoo na als voor

,

volgens de waare grond des Euangeliums onverbeetert , fchoon dat zy
uitterlvk noch zoo zeer de heiligen fpeelden. Waarom iemand klaagde

,

dat veele grqote Heerenvoor hadden, om alle Kerkelyken-tucht wecb te werpen ,

daar de andere hun ook in toeflemden , als dien hetgenoeg Was , dat maar het Paus-

dom verviel: ( or fchoon de Antichrift volkoomentlyk in 't herte zelfs zit-

ten bleef.) Doch by hoopte , dat veele oprechte gemoederen het namaals noch bee-

ter

(») Joh.HemtningiusinPaftoreprxf. (J^) Volum. I. Epiilolp. 448. (I) ApudSeckendorfF. Lib.

III. p. icg.

Hiiychda-
rye,
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?o"mdc. ter z0ll(̂ en overdenken en veranderen
,

't geene zy te veeren uit een oniedachten

yver hadden aangenoomen. (m) En een ander Hoogduits Edelman , die kor-
telyk eerft van 't Pausdom was afgegaan , en al terftond veelegebreeken
onder de zoo genaamde Euangelifche hadde bemerkt, reide kort en goed.-

Vernieuwde leer , met eer en deugd gepaart ,

Was hoog te looven en veel pryzens waard, (ji)

De meefte nu bleeven echter t'eertemaal by de uitferlyke kennis en ver-

dere fchyndeugd vaft , gelyk men hier onder in 't verval der zaaken zien

zal. Wy elendige menfihen , zegd iemand, heelden ons in, dit was alleen het

geloove , dat men de leeringen der Augsborgzebelydeniffe hadde aangenoomen

,

en dat was alleen den afval , wanneer men tot den Paus , Calvyn , ofPhotyn over-

trad. (0) Doch dit alles zal hier onder noch uitvoeriglyker getoond wer-
den.

5. Maar, opdat niemand, het geene gezegd is , vreemd voorkoome,'
zoo zal ik Luthers eige belydenis hier noch byvoegen , en daarna tot de
zaaken zelf in 't byzonder toetreeden. Die dan aldus luidt, zoo als hy ze*

Haa^s zelfs, kort voor zyn overlyden , heeft opgeftelt : ik weet zeer wel, dat'er

byna in alle landen , geen volk altoos booven de zo. jaaren lang by hunne eerfle

zeedigheidengoede tucht, deugd, en eerbaarheid , blyft. — Ja, ziet eens onze

vroomheidaan, leert ons de ondervindinge zelfs niet, dat het beginzel der He-
melfche leere zeer lieffelyk en aangenaam is > Maar teegenwoordig werdmen die

hoe langer hoe meerder moede , e. z. v. QO Doch voor al is het niet te loo-

chenen, dat'er noch al zeer veel Paapfche zuurdeeffem aan alle kanten
overgt- by de Reformatie is overgebleeven, gelyk als men vervolgens in allen

auurdeèr- deelen oök he'el wel zal zien kunnen. Degeheele Hooge-Schoolevan
Wittenberg beleed dit zelve ook, in 't Jaar 1564, wanneer ze ineen
Plakfchrift , opentlyk en uitdrukkelyk ftelde : Dat 'er van de Paapfche , ja
zelfs Heidenfchegewoontëns , noch al zeer veelzuurdeeffems van goddelooze , on-

betaamelyke , enfchandelykezeedenwas overgebleeven , die men nochmoeft uit-

roeyen. (f) Gelyk als dan ook uit alle de fchriften van Melanchthon , als

andere, bekent is, dat men de Pauffelyke oude gebruiken zoo uirrer-
paaptè ge- maaten bezwaarlyk , ja veele daarvan noch geheel niet, hadde kunnen-

afichaffeh. Om welke reede iemand ook , reeds al in 't jaar 1534 aan Wil-

helmus Betlajus Langaus fchreef. Dat het daarganfch niet op aangezien en was ,

dat de Kerkelyke Regeeringe , of heerfchappye der Pauffen, t'eenemaal zoude

vernietigt werden : Noch ook , dat men alle de ou-de ordonnantien en injlellingen

,

zonder eenige onderfcheid zoude veranderen. De voornaamfte uit hunne Gemein-

tens wilden veel liever de gebruikelyke maniere der Kerke , zoo veel als het eenig-

zinsmoogelykwas , t'eenemaal behouden, (r) Uit deezen elendigen grond dan,

zyn 'er noch alzoo veele grouwelen overgebleeven , endoorhetlang-

duurig gebruik der zelve , rechtzinnig verklaart 5 welkers rechten oor-

fprong wy alleen den Paus te danken hebben. Ja, het geene de geleerde

der hooge fchoole van Wittenberg , van de Heidenfche gewoontëns on-
der de Luterfche bekent hebben, is immers uitdedangelykfcheervaarent-

heid , aan veele duizenden openbaar , zoo dat men geene Reformatie of
verbeeteringe fpeuren kan , en hy moeft blind zyn , die zoodanige men-
fchen beeter als de Heidenen , ik zwyge als de Papiften , hield. Doch hier

van zullen wy in het kort meer zeggen.

6. Ik wil nu de gedachten , welke een zeeker nieuw Schryver , on-

trent

(si) Simon SulccrusEpift. np. FechtiumP. IV. p. 399. (n)Joh. Val. Andreje Brief aan Jo. Sau-

berrus vor deffen luchtbuchlcin. (o) Auöor myfterii iniquitatisPfcudo-Evangeliciccap. II. p gx.

(p) In der Ausleg. des I. B. Mof. Tom. VIII. Alt. p. 65-3. (q) Tom. V I. Script. Publ. VVitteb g. 1 2o.

(r)ExcolleclioneColomefiip. 3*0.
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rrpnr deeze zaak heeft hier ter neederftellen , en aan het onpartydig; oor- J«r mö,

doel van den helcheidenen Leezer overlaaten
, gelyk hydan wel onzy-

die , maar wat al te lcherp fchynt gefchreevcn te hebben , alhoewel uit

een diepen inzicht in zynen elendigen (laar. ,, Lutber, zegt hy dan ,yver-

„ de teegens den Pauffelyken Baal , gelyk als Jehu , en dit ïvas ten hoogden in hem

,,te pryzeu : Maar hy liet daarom geenzins na , van des Paus gruuwclen , gelxk

„ lehu van Jeroboami, te pleegen , en dit was ten hoogden in hem te verwerpen. Hy

„ vergenoegde zich t'eenemaalmet de uiterlykefchorffe der Schrift , en de innerlyks

„ keme verloor hy , verklaarende in de Schrift , dat hy niet vcrklaaren koude

,

„ daar door hy dan eenen nieuwen Anticbrifl in eenfchaapskleed wierd. tiet Gcflernte

, had zeer gearbeid tot den ondergang van den Paus, waar door ook Trithemius al lang

„van te vooren uit de (lemen eene groote veranderinge in den Godsdienft hadde

„voorzegd. Deeze invloeyinge van 't geflernte nu, werkte niet iveynigby Luther ,

, en dat hy dezelve ook meerendeels is onderworpen geweefl , engeen recht Prophe-

„tifch Elias-beroep heeft gehad , zulks toont zyn antichriftelyk twijlen , enverdrie-

„tiqe gewaande uitlegginge. Hy deed de Paujfelyke misbruiken te niet , en voer-

de zyne nieuwe Luterfcbe misbruiken weeder in ; hy leerde den Paus baaten , ge-

,, l)k als ook zyn Sinfpreuk alle en uit een Pauffelyken baat voortquam , daar hy maar

„ alleen deszelfs Duivels- kalveren , naamelyk , de Heidenfcbe en Paapfche twifl~

„theologie , en twifl-Philofophie hadde moeten verdelgen , met en beneevens den

„ Antidniflijchen naame van DoÜor , en alle diergelyke zotte aperyen der Hoogs

„ Schooien Maar wat gebeurde 'er ! Een fchoonerfchyn der Schrift was 'er wel voor

„handen , doch deszelfs kracht , eevenah in 't Pausdom , wierd echter verloochent.

„Ja wat noch meer is , Lutber met zyne navolgers , dacht in zyn herte , eevenah

„Jeroboam : Het volk mocht weeder tot het Pausdom keeren, en dierhalven wilde

„ hy wat van het zelve behouden , en hy maakte van zyne eigene meiningen , nieuws

„kalveren in zyn berte, die een ergernis en gruuwel zyn geworden voor de oogen des

„Heeren , tot op den buidtgen dag toe. e.z.v. (x) Met welken , aangaande

het punt van de oneeniglieeden , een welbekend Doctor overeenftemt

,

daar hybelyd: By-aldien de zonden des weerelds deeze twee mannen , ( Luther

en Zwinejius) niet verdeeld gehad hadden , zoo had de Roomfche Anticbrifl nu

al lang overhoop geleegen. (f) Doch gelyk als aangemerkt is , de volgende

vernaaien zullen klaar kunnen toonen , of de zonden der geheelewee-

reld , dan of niet wel in 't byzonder der Godgeleerde zelfs , aan alle

zoodaanige ellenden en beletzelen van verbeeteringe zyn fchuldig ge-

weeft.

7. Ook is het gewiffelyk niets nieuws , dat verftandige en geleerde

Mannen de oebreeken aangemerkt hebben , die'er zoo welbydeGere- „. , .,*
i

&
i t /- i i /- i • i > r» i

Misbruik

formeerden als Luterlchen, ontrent het kheiden van t Pausdom voor- <i« euioi-

gevallen zyn. Het welke ook noch van dien beroemden G J. Voffius ge-
m*tl€ '

fchied is,(«) en zommige andere, die zich daar van, noch door eenzy-

digheid of aanzien vanperzoonen , noch ook door menfehen-vreeze of
eigen voordeel , hebben willen laaten afwenden. Want ofmen fchoon

d.ur door aan de Paapfche onrechtvaardige betigtingen niet fchuldig

\v Tvl . ah welke voor 't voornaamfte oogwit der Reformatie, de eigen-

b^atzucht ftellen ; zoo kan men nochtans ook aan de ander kant niet EigcnbM f.

loochenen , hoe dat reeds Luther zelfs geklaagt heeft : Naamelyk, hy
heeft wel meenigmaal heeviggekeeven, wanneer hy zommige roo veryen
heeft aanfehouwén moeten , die de Groote Heeren zelfs begingen , daar

ze het gemcene volk daar over beftraften , datze het grootfte voordeel

der veranderinge daar in zochten , dat'er hy na niets meer tot de Kerkelyke

zaaken uitgegeeven wierd , daar men voorbeene der Paapen gierigheid en het uit-

11. Deel. mer-

(t) QuiriaKuhlmanprxf. Ksubcgeifl. Böhm. (*)BezaEpift p. 327. (m) Epift. 23.
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?o"mdc mergelen wel goeds moeds bad/ie verdraagen. (x) Gely k hy ook in 't byzonder
zeer ernftig over de Edelluiden is klachtig gevallen , en fterk by den

dcTxcX? Keurvorft , om een Verbod daar teegens aangehouden , dochhywierd

deren"" ^en mee^en tyd met bloote beloften alleen afgeweezen. QO Zoo dat dien

man hier in groot ongelyk is aangedaan , wanneer hy van de Papiften be-

fchuldigt \verd,als of hy met de Edelen zoude hebben t'zaamengefpannen.

Naderhand zyn de klachten en getuigeniffen van zulke en diergelyke die-

veryen der voornaamfte , byna zonder getal uitgeborften: zoo dat men
derzelver uitwerkingen nu noch wel overal kan befpeuren $ tendeele,

aan de behoeftigheid van veele Kerk- en fchool-dienaaren , en ten deele

,

aan den oogenfehynelyken vloek over die Adelyke en andere goederen

,

welke van zoodanigen roof waaren afgekoomen. Doch op dat ik alhier

maar zommige mag aantrekken , zoo fchryft Matthefius , by deeze gelee-

gentheid , aldus : Dewyle men de ongeeflelyke goederen niet alle totgodvruchtige

gebruiken , en ten beften van Godenzyne Kerke, heeft ivillenbefïeeden , zoo blyft

het daar by , dat Paapen-goed roofgoed is Ook wil/en de weereldlyke , die de Kerke

met raaden daad dienen moeten , het heilige Graf niet te vergeefs bewaaren , en dit

zoete broodChrijtifmaakt veele Hof-jonkers al vry wel : God wil het hun en hunne kin-

deren zeegenen , gelyk betfpreekwoord luid. (?) En verders verhaalt hy , uit Lu-

thers eigen mond : Veele zyn 'er goed Euavgeiifch , zoo langzy 'er noch Kelken,

heilige vaaten , en Kloofter-goederen haaien kunnen, maar in 't korte zal het zich

zelfs wel uitwjzen , wie van ons het Euangeliam met ernft aangenomen beeft , of
niet. O») En een ander fpreekt op die zelve wyze hier van 5 naameJyk

,

hoe veel fchaade de gierigheid der voornaamften , ontrent de Reformatie

wel gedaan heeft , zeggende: Die geene verachterenen beletten zeer veel het

werk van Cbriflus , welke de luiheid en hoogmoed des Anthhrijls liever hebben , als

het Kruis van Cbri(lus 3 en de Edelluiden helpen die geene , welke zich met de Ker-

kelyke goederen verrykt hebben , en de verwoepng van die Kerken meer hun voordeel

fchatten te zyn , als hunegodzaalige verbeetennge. (b')

8. Zulke en diergelyke oogmerken nu hebben zich met meenigten on-

oo^m«
de dercwt werk der Reformatie gemengt, en alzoohet zelve verhindert ea

ken!"" verdorven , en oogenfchynelyk , den zeegen daar van doen afwyken.

Veelen lokte ook zelfs de luft tot wat nieuws aan , om de oude Gods-
dienftte verlaaten . De Grooten lieten zich, voor eengroot gedeelte,

door de Kerkelyke goederen beweegen ; de Kerken-dienaars , door de
vryheid om te moogen trouwen $ het gemeene volk , door de hoope om
van de biecht-plaagerye , en andere laften daar door ontflaagen te wer-

den. In 't korte , de meefte hadden hun voordeel daar by , voor welke

de kennis en liefde der waarhid , tot een dekmantel dienen moeit. De
voorbeelden van de beroofde Kerken en Kloofters zullen nu kort hier op
volgen,- in 't algemeen is 'er hier booven, by 't fluiten der Geloofs-

vreede ook al yets van gedagt. Een verftandig man merkt ook zeer wel

aan , dat 'er in Saxen een fterker toeloop tot het Lutherdom is geweeft

,

om dat men aldaar met de Kerkelyke goederen watvryer heeft moogen
omipringen , en zo zeer niet voor den Keizer behoeven te vreezen , als

op andere plaatzen in Hoog-duitfland. (c) Het is aanmerkelyk , 't geene

van een voornaam man tot Zwikkou , Mr
. Stephen Rotb, verhaalt werd ,

dat hy in 'teeril een groot vyand van Litther geweeft zynde, zich daar

na met eene Lutherfche Juffrouw in een huwelyks-verbond had ingelaa-

ten : de bruilofts dag nu al beftemt zynde , zoo heeft hem de bruid , voor

het trouwen , opentlyk aangefprooken : by aldien hy voortaan noch tee-

gens
(x) Seckendorff. proef. p. 2. (y)Lib. Epift.p. 321. adSpalatin. f^) Xl.Predigtvom Lebcn Lu-

theri p. 130. (<«) Ibid. p. 145-. (ij Jo. Calvinus Epilt. p. 129. (c) Monzambano S. PufFendorfiius

Cap. II.Nura. 10.
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'

t gevoelen van Luther wilde zyn, zou zyhem nooyt voor haar j«tMa

ui nemen, nildenu, fchryft de vernaaider , M r
- Roth niet dapper befpot

•erden , zoo moejl hy zyn bruid baar verzoek wel inwilligen, (d) ( Zoo dat hy ,

om den lpot te ontgaan, is Lutherfch geworden. ) Dat'er nu diergelyke

voorvallen wel veel gebeurt zyn, kan men lichtelik gewaar worden als

men de gefchaapentheid des waaren Evangeliums , en den zin der wee-

reldfche menfehen , teegens malkanderen maar wel overweegt als die

noovt te zaamen over een flemmen. Waar door ook noodzaake-

lvk ontelbare fchvnheilige meede ingedrongen zyn, die om des buiks

wille , alles me i gedaan hebben , te meer, dewyl die werken zoo uitter-

m { iten licht , en voor 't \ teefoh , niet ongemakkelyk vielen Men vindt

luèr v an zeer veele befchuldigingen der Papillen en andere haatelyke ver-

tellingen , dat , by voorbeeld , vecle Nebucadnezar en Antiechtts hadden nage-

vokt , die de oude Stichten , Kerken en Kloojlers om verre wierpen, (?) Als

meedè dat zv uit de (zoogenaamde) Gods-huiZen , wyn , koorn ,

goud edelgefteenten , misgewaaderi', en ook de Nonnen zelfs hadden

tot zich iienoomen. ( f) Dat de Gereformeerden in Vrankrvk , tot Pa-

rvs , de Kerk van S . Medard hadden beflormt, en daar onder geroepen:

pillè tout ! Plondert alles ! plondert alles ! (g) Dat zy tot Antwerpen

,

alle de ko'frelykheid in de Kerken verdorven , en een Sacramenthuis , wel

IOOO ül. waardig aan fhikkengebrooken en verbryzelt hadden, e. z. v. (/;)

o. Teeg-n alle deeze openbaare en verfbeyelyke fchelmlhikken heeft
y
"Z°ilt

men mi met \eel kunnen inbrengen , alhoewel 'er teegens de andere la-
Klo*fte"-

{ter ; neen door veele wel genoegzaam is gefchreeven. (/) Aangezien ook

veele OverVieedcn , door hunne inftellingen , bezichtigingen en ander-

zins , daar teegens allerhande orders geftelt hebben , indien zy maar van

hun zelfs , en de andere, wel waaren nagekoomen geworden. In'tby-

zonder heeft men op veele plaatzen zeer flecht met de Kloofters omge-

fprongen , zoo wel in de oproeren van t graauw , als op andere tyden

,

en meenigmaal wel in 't gezicht der Hooge Overigheid zelfs. Ditalles

niet teegenftaandte , heeft Luther tecgen diergelyke voorneemens dikwils

heevig genoegriitgevaareto; en voor zyn deel , zich in alle manieren ont-

fchuldigt ,
gel yk As Jan Muller die plaatzen ook al aanteekend. (yf) An-

dere verftandige mannen hebben zich ook meenigmaal daar teegen aange-

kant en daar by wvffelyk geraaden , Dat doch de Oppermachten , de Quaad g«-

férifiderings-mizen (collegia) der eenzaame , mochten aanwenden tot zcivc.

het gebruik, waar toe die in 't begin bejlemt waaren , naameijk , tot de ondcrwyzin-

ae der jeugd in de waare God-geleertheid , goede weetenfehappen , oprechte zee-

diq^beid , en oeffeninge der godzaligheid. Op dat God en hun eigengeweeten daar

do,r nietten hoogflenbeleedigt mocht werden , totfchande van hun eigenen naam ,

wanneer men met wilde dieren,jagt-honden, paarden enjaagers, de aalmoejjen der

vrome menfehen quam te verteeren.Gelyk men dan met groot verdriet zagjat veele

Regenten zich door dit eenige alleen Euangelifch trachten te toonen , dat zy de goe-

deren van Kloofters en Kerken aan zich mochten trekken , en tot hun eigen voordeel

be(le" kn. (/) Van 't geene hier in 't gros beklaagt werd , daar van zyn byna

ontelba ire voorbeelden overig , behalven dat 'er ook hier en daar noch al

veele J.aadelvke gedenkteekenen , tot een bedroefde getuygenis en ramp-

zaalig voorteeken van Gods , aanftaande vergeldinge voor oogen leggen.

Om nu maar eenige weinige hier van aan te roeren , die van andere hier

x in

(«0 Schmid.Zwik.Oron.PljLc. i.p. 383. (t)Nair Cent.IV. Euang. Warh. p. 323. (ƒ) lbid.

p. 3Jf. (g Laurent. Surius Chron. p. 296. (h) Jd. ibid.p. 3f4. (i) Vid. MelaiichthönisConfilia.

p. 371.& 417."Tom. VI. Luth. Alt.p. 31. Scckcnd. Lib. I II. p- 8. 11.&264. (^iP'a'bllis. Einwiirtfc

Cap lil. p. 211. Cunt. ikekead. L. l.p.307. (f)
David Chytneus Epift. ad Comités Stolbergae

p. 2S0.
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jaar md. in aevolgt zyn ; zoo heeft dit den aanvang van de verftooring der Kloo-
tot ^°c '

fters in Pomeren gemaakt,dat in 't jaar i fzz het gemeene volk tot Straal-

iin°g

n

enbc ZOnd , in 't afvveezen des Hartogs , op eenen dag , alle de Paapen en
I00Vins

' Munniken uit de ftad gejaagt heelt. Waar op de Hartog , aan zynen
Amptman de Klooftergoederen overgaf om te overreekenen , waar by

het naderhand is verbleeven. (m) Een Abt van Stolpen klaagde aan eenen

van Poorten , dat de Hartogen van Saxen onder voorwendzel van bewaaringe
,

alle de klehwodien der Kloofters haddemvechgenoomen , en ook de regiflers van al-

les wat haar toebehoorde , geeyfcht hadden, (w) Gelyk als meededen Raad

tot Roftok , en andere gedaan hebben , die de Schatten der Munniken

heelfraay in hunne fchatkiften hebben weeten te brengen. O)
10. Vorders werd 'er gezegt , dat in'tjaar 1514 tot Torgauw, Leo-

iiard Koppe, met veele jonge burgers, een werk heeft aangevangen, waar

over zich de nakoomelingen verwonderen zullen , en wel , na dat zy door

Luthers fchriften van de zaaken der Munnikken heel wel onderricht waa-

ren. Zy hebben dan het Kloofter der Francifcaanen overweldigt , en de

Munniken , die wat te lang vertoefden , over de muuren geworpen , doch

de andere wat zachter gehandelt.Welke daad de Keurvorft ook niet quaa-

lyk genoomen heeft , zoo dat het zonder grooteongeuaade is afgeloo-

pen , fchoon dat ter zelver tyd de Keyzerlyke Gezanten teegenwoordig

waaren. (p) Even zoo moeften ook in de Smalkaldifche en andere Prote-

ftantfche oorlogen, de Kloofters wel het meefte aanhouden. Gelyk als

men ook van den bekenden Generaal, SebaJliaanSchertelfchtyfr, dat,

fchoon hy anders niemand eenig leet aandeed , nochtans de Kloofters aan

de zoldaaten ten prys gegeeven hadde.
(jf)

De Overfte van den Keurvorft:

Jan Fredrik , Veit Paapenheïm , nam tot Merzeborg
, ( voor de beleegerin-

ge van Leipzig) een groote taafel van Hungaaris goud met edelgefteen-

tens bezet, weg, en betaalde zyne zoldaaten daar meede. (r) En van den
Hartog van Pruiften , merkt iemand aan , dat hy na de dood van Wigandus,

alle de in£omften van dat Bisdom ingetrokken , en in den afgrond der

Hof-Cafle geftooken heeft. (5) Gelyk meede een Papift, van Hendrik de

VIII. Kooning van Engeland fchryft, dat hy de fchoonfte Kloofters ge-

plondert , verwoeft , en tot den grond toe afgeworpen heeft. Waar nee-

vens hy deeze verfen ftelt

:

Millia dena iinus templorum fufinlit anmis:

Ouam timeo , in pxnas vix fatis unus erit

!

'(O

Dat is : „I 0000. Kerken zyn 'erin Engeland binnen eenjaar tyds verweeft ge-

„ worden. Nu zoude naauwelyks eengeheel'jaargenoeg zyn , om die venvoejlers

„alle te firaffen. Eeven alzoo heelt ook een ander , omtrent het needer-

werpen van 40 Kloofters, aldaar in 'tjaar 1515 gefchied , aangemerkt,

dat het niemand der handdaadige naderhand is welgegaan. AI200 'er al-

toos noch wel eenige goede zielen haar in zoodaanige plaatzen kunnen
opgehouden hebben. («) En Luther zelfs heeft daar van recht wel ge-

fprooken , wanneer hy gehoort hadde , hoe dat zommige eigenbaatige Hee-

ren , groote Kloo/ler-gaederen aan zich getrokken en hunne Hof-jonkers daar meede

begiftigt hadden. Efopus leert; wanneer iemand het offer van' t Altaar trekt

,

zoo blyft'er gcmeenelyk eene gloeyende hole aan hangen , die verbrand het nefi

met dejongen , gelyk het met den Adelaargebeurde, (-v)

11. Noch

(7») Idem L. VI. Saxon.p. 15-4

Chro.i..Roltoch
r

L. II. p. 7i-

Scnifin. Angl. _

tr.ejius Leben Lutheri VII. Predigt. p. 70.
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ii. Nochtans zyn 'er voorbeelden genoeg overig, aanwyzende , dat
,

J 3"

de affchaffingc der Kloofters en Munnikken, op eene goede wyzeen cocdc u-

voorzigtiglyk is toegegaan , of men wel zoo ftraks het regte gebruik der aifwo©?

zelver niet ingevoert heeft. Men heeft van zommige Schooien gemaakt, fte"'

en de inkomfteh daar aan te koft gelegt , andere zyn door lift , of an-

derzins , leedig gemaakt- Een buiten-gewoone en aardige wyze was het,

als de voorgemelte borger van Torgauw , uit het Kloofter Niemitz , by

Grimm , met lift 9. Bagynen weg-voerde, alsof hy haarings-tonnen op

had , gelyk het een zeeker Scbryver verhaalt, (y) Luther heeft zelfs , om
eene goede maniere by zulke handelingen te gebruiken , geraaden , en

onder anderen , ten 1 love voor de f'ranciskaner Munnikken aangehouden ,

dat men hen doch geen gebrek zoude laaten, daar by voegende deze ree-

de: daar moge m'tjfcbie» een onder hen zyn , die , in'i laatfle oordeel , onzer

aller Rechter-was. (O Zoo zyn ook, in 't Wittenbergfche, deKloofters

ongefchonden bewaart, en alleen met Lutherfche Leeraars bezet ge-

worden , ook wierden de goederen niet vervreemt , 't welk zeer gepree-

zen werd. (.1) Tot Straatsborg , heeft men de Munniken , die de Kloo-

fters verlieten, het Burger-recht gefehonken , en aan de overige , een

ftuk gelds voor haar leeven lang toe-gelegt , de inkomften der zelve heeft

men aan Rentmeefters in bewaaringe gegeeven, en daar van de Armen en

Kerken-dienaar s onderhouden, e. z. v. (0) Tot Nurnberg heeft men de

Munnikken rondom op de dorpen gezonden , om de Boeren te onderwy-

zen(c) Vh ik, Harrog van Wittenberg, gaf aan alle de Munnikken, die

op zich zelfs leeven wilden , des jaars 40, en aan de ouden 90 guldens. En
de Munniken, in 't Kloofter Zxviefalt , liet hyongeftoort leeven ; nadat

ze hem eenige duizent guldens gegeeven hadden. (*/) En alzoo heeft

men het ook in Engeland , en op andere plaatzen , gemaakt. (<?) Hoe dat

anderzins met de andere Kerkelyke goederen , en overige zaaken is ge-

handelt geworden , zulks zal ik hier na verder verklaaren , enikhebbe
dit maaralleen , vanden ftaat en hoedanigheid der Klooftcrs en Kerken,

als een voornaam ftuk der Reformatie des Pausdoms , alhier willen te zaa-

men ftellen. Waar toe dan ook de handeling met de overige Paapen be-

hoort , welke dikmaals voor deezen flecht genoeg geweeftis: gelyk

het altoos gebeurt, zoo wanneer de eene partyede andere te machtig

werd. Door deeze bedryven dan zyn 'er noodwendig , aan alle beide

de zyden , gruwclyke verbitteringen en vyandfehappen ontfhan: waar
aan het ook in dien tyd , niet ontbrooken heeft.

ii. Men kan ook verder niet ontkennen, datonder het dekzel der

Reformatie , door veele loshoofden en voornamentlyk door het gemeene
volk, zeer vervaarelyke buitenfpoorigheeden, en heldenfche ftukken

gepleegt zyn geworden : ook vind men weinig , dat ze daar ontrent van

de Overighceden heel veel belet of beftraft zyn. Nu was men doende om
vinn

.

voornamentlyk de Paapen en Munniken op allerhande wyzen te plaagen , dènt<L

"

het geene ook wel in zich zelfs , (gelyk het in alle zodaanige veranderin- laapcn!

gen is, ) een rechtvaardig oordeel Gods was. „ By voorbeeld , tot Zwic-

„ kouw hebben verfcheidene burgers, in 't jaar 15x5, een Vaftelavonds

„ fpel gehouden , en haafe-netten op de markt gefpannen , eenige

„als Munniken en Nonnen verkleedt, dezelve in de netten gejaagt,

„ en alderhande fpotcernyen bedreeven. Zommige hebben het beeld van

,, Fraucifcus op de markt op de water- kom geftelt , en het met hoender- onbe/on-

„ veeren en bellen behangen, e. z. v. Weshalven de Munniken zich
1,CDhc"1 •

O 3 dan
(y) Chron. Torg. 1. c. Conf. Tom II. Altenb. p. 310. (^) Seckend. Lib. II. p. 64. (a) Ibtd. L.

lil. p. 76. Scultctus P. U. p.417. (b) Jo. Sturmius 1. c. (c) Chron. Norib.ap.ScuItetum l.c p. S6.

(d) Crufius Annal. Suev. P. 11. L. XI. p. 617. (<) Schlidhuritus ap. Colomefmm. Epill. iingul. p.314.
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jaar md. dan opgemaakt hebben en uit de ftad getrokken zyn. (ƒ) Of nu deeze
totMDC.

majjjg|ieecief1 u j t eenEuangelis herte kunnen koomen, en, of ze by an-

dere een diergelyk herte maaken konnen , valt ligt te raaden. Alhoe-

wel de Schryver fraay daar by voegt, alsof de zaak zelfs trefTelykwel
uitgevoert was : Aldus is het Pausdom al hier afgefchaft en daar en teegen de

zuivere Euangelifche leere voort geplant. En wat wonder was 't , dat nader-

hand zulke verkeerde verbeeteraars , ofvan hunne eigene vermeinde Ge-
loofs-genooten , als Maurits , en andere, ofvandeRoomsgezinde, al-

les daar na weederom zeevenvoudig aan haar vergolden wierd? InEilen-

borg hebben zommige van zulke gezellen het huis van den Paftoor over-

weldigt , waar onder een was die op een eezel in de Kerke quam ryden

,

waar over de Hartog Joris van Saxen , in wiens land het gebeurde , ten uit-

terften misnoegt was , en met recht zich over zulke zaaken ten uiterfte

verftoorde. (g) Insgelyks hebben de Studenten, en andere brood-dronke

menfchen, in Erffurt den Papillen veel moeyelykheids aangedaan, en in

eenen openbaaren oploop zeergrootebuitenfpoorigheedenbedreeven,

zoo dat het luther zelfs oökgeenzinskonde goed keuren , nietteegen-

ftaande hy anderzins , gelyk hy zelfs fchryft , wel gaerne mocht zien ,

dat de Papiften wat in 't naauw gebracht wierden. (£) Gelyk als het ook
die Predicant van Olfzmits , Wolfgang Crufius zeer grof moet gemaakt
hebben , dat het luther hem quaalyk afnam , en hem daar over berispte

,

zeggende : Hy wierp de oude fchoenen weg, eer hy noch nieuwe hadde , enhy

trok Ixt touwetje al te/terk. (i) Want daar mengden zich buiten alle twyfel

wraak- zeer veele fchandelyke driften, en byzondere eigenbaat meede onder

,

gelyk ais een zeeker Raadsheer van Zwikkouw ook bekende , dat hy uit

wraakzucht, de Munniken , die onder zyn gebied waaren , hadde aan-

gegreepen , beveelende aan eene partye dronke burgers , de Gro<mheinfche

Hoeve , alwaar de Munnikken een gevangen boer hadden zitten, tebeftormen;

alwaar zy koomende , deuren en venfters , kiften en kaften , daar in aanflukken

floegen , en de bedden verfcheurden , zoo dat zy tot over de enklaauwen toe in de

veeren gingen : de boeken wierden ten venfteren uitgeworpen , en niet een eenig

glas wierd 'er geheelgelaaten , waar toe ook een glaazemaaker wel het méefte van

allen geholpen heeft. (£) En dit zal doch maar naderhand het graauw alleen

moeten gedaan hebben , niet teegenftaande de Overheid zelve daar aan

fchuld hadde , en de nieuwe Euangelifche Prediker door de vingeren zaa-

gen , en zich heimelyk daar over verblydden, ja zulks nooh wel als een

goed werk zullen gepreezen hebben.

13. Diergelyken wraakgierigheid, toorn, en verbitteringe , heeft

zich, in alle plaatzen , by eene zodaanige Reformatie overvloedig ver-

toont, ja zelfs ook, daar toenmaals noch een Roomfche Overigheid

was , die ook daar door naderhand tot het vervolgen , of veel eer ftraffen

is aangeprikkelt geworden. I n des Hartogs jfam Land , wiens yver voor
het Pausdom bekent was , hebben veele Wittenbergfe Stndenten,d\e noch-

thans de Schryver daar beneevens goede vroome kinderen noemt, opent-

lyk tot Leipzig , tien briefjes aangeflaagen , waar in zy Ecc'tks , welken
de Hartog vrygeleide verleent hadde , dreigden den hals te breeken , ze zon-

gen Jchimpliedjes van hem overflraat , en ze zonden alle daagen uitdaags-brieven

in 6 Kloofters , in welke zy hem den doodfwoeren. (/) Hier by is aanmerkelyk

,

dat 'er over de 1 50 Studenten van Wittenberg , alleen maar om zoodaani-

ge moedwilligheeden te pleegen , na Leipzig waaren geloopen , die zon-
cler eenigen twyfel , Luthers gewoonelyke harde reedenen op hun voor-

nee-
(ƒ) T°b - Schmid. P. II. Chron.c. 2. p. 386. Cg) Jerem.SimonEilenburgifcheChron. P.III. p.

5-5-4. Qj) Vid. Lib. I. Epift. Luth. n. 230. (»') SpalatinusEpift.Mfttap.Seckendurff.L.I. p.282.

QO Schmid. l.c. p. 384. (/) Ap. Seckendorff. Lib. I. p. n 6.
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rtppmpn hebben tócscpafl. Gclyk als hy dan ook daar na , over de zaak j«« sm.

van de voorgemelde Pakkifche beroerte uitbrak , zeggende : By-aldien

de Papillen zich niet wilden (lil houden , zoo zoude hy God bidden , en

de Vorften zelfs ook daar tpe aanmoedigen , omze alle zonder eenige

barmhertigheid t' eenemaal te laaten verdelgen, (m) En uit zulk een 011-

chrirtelyken wraakzucht , zyn 'er veele andere diergelyke bedreven

,

zelfs by andere Heften ontdaan. „Wanneer men by voorbeeld in Enge-

„ land , als de Gereformeerde aldaar weeder meelter waaren ge-

„ worden , het doode lichaam van de huisvrouwe van Petrus Martyr , het

.. welke de Papiften te voorcn opgegraaven en op de mifthoopen gcwor-

„ pen hadden , in 't graf van een heiig , FHdisvida genaamt , leide , alleen

,maar om hunne teegenftreevers daar door verdriet aan te doen , byal-

„dien anders het verhaal vaneen Roomsgezind Schryver waaragtig is.(w)

„ Insgelvks , wanneer onder de regeeringe der Koninginne Maria , in dat

„ zelve land , een zeeker man , op een Paap , die de eerfte Paapfche predi-

,, katie aldaar gedaan hadde , zyn pook trok , en die na den zelven , op

, d<:\\ Predikftoel toegooide , datze in het hout bleeffleeken. Hetgeene
',, daar na zulk een groote opfchuddinge verwekte , dat de Paap zich voor

., de verwoedheid des volks moeit weg pakken. (0) Niet minder was het,

wanneer de fcholieren en burgers tot Riga in Lyfland , over den Alma-*

naks-twift den Reclor , die vanden Burg-graaf wierd bewaart, met ge-

weld hebben verloft , het Raadhuis zelfs beftormt ; het huis van

den Burg-graaf Syndic us en Paftoor plonderende ; waar na ze den Paftoor

noch jammerlyk hebben geflaagen. (y>) Om andere diergelyke bedryven

nu noch over te flaan.

ia. Het is welwaar, dat veele van zoodaanige buitenfpoorigheeden l""^
1

ook wel kunnen uit eenen alteheevigenyver en teegenfland gefprooten ftaud '

zyn , waar over ook meenig man heeft moeten lyden. TotVehrden
quam 'er in 't jaar 1513 eenen Jan Fontcinmaaker , tufTchen eene groote

verzaamelinge van volk , op 't Marien-Feeft in den Dom , met een krans

\dn haazenooten-loof op 't hooft , heette den Predikant onder de Predi-

katie opentlyk liegen , en liep daar op ter poorten uit : doch hy wierd ter-

ftond gekreegen , en daar op leevendig verbrandt, (ƒ>) Maar meeren-

deels is het wel van de onverftandige , die de zuivere leere maar alleen om
de vryheid en zeekerheid des vleekhes gezocht hebben , uit enkel moed-
wil en baldaadigheid gefchied. Waar ontrent men teegens de Papillen

wel dapper was , doch zich zelfs en zyne aangeboorene ellendigheid wil-

de men al willens niet kennen. Het zal den Leezer hoope ik niet vervee- M*e*»a.

len , hier van 't een of 't ander voorval te vernaaien , nadien het ook den
' s " *

imborft van zoodaanige menfehen al vry wel ontdekt. ,,TotBreemen
„dan , rechten de burgers in de vaflen een Mommellpel (Mafquerade}

„ aan , liepen door de Stad met een verkleedden Paus , Kardinaalen en

,, Munnikken , ze haalden gebeentens van het Galge-veld , zetten daar

,, kaarfen op , en ze maakten zich ten laatften in eene herberge recht-

„ fchaapen vroolyk, alles om den Paus en zyne pcejlelyken daar door te befchïm-

pen en te befpotten , en gelyk als de Schryver daar by voegt , als ofde zaak
zelfs daar door al trefTelyk afgedaan , en den Paus reeds verdelgt was. (<j)

In Engeland zochten de Studenten een groote meenigte van de Scbool-

Theolopfche fchriften te zaamen, die droegenze op een doodbaar rondsom
door de ftad , zongen daar neevens niets anders als rouw-liedjes , en
noemden het de Lyküaatzie van Scotus en de Scotïften. (r) Tot Norde-

lin-

(m) LutheriLib.II.Epiftp. 387. (n)SanderusLib. II.de fchifm. Angl.p. 344. (o)Ibid. p. 294.

(j>) Chytrscus Saxon- Lib. XXVU.p.7f7. fy)
Chronicon Vcrdeufc Mftum.ad An-hunc. {q) lbid.

ad Ann. 15-19. (r) Sanderus Lib. 11. Scifm. Angl. p. 234.

«
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jaa.MD
\{npet\ had Keizer Karelde V. weederom een Roomfchen Paap ingevoert,

.otMDc.
we

»
ken ^ tenvy i hy Mille deed , de jongens met fteenen van 't Altaar weg

ioeeen
,'

zoo dat hy niet weeder quam. (5) Tot Zwikkomv hebben ze 'er

meede 'eenen gefteenigt , zoo als hy de Hoftie droeg , gelyk als Hartog

?oris ten hoogften daar over klaagde, (f) Tot Straalzond dreefmen op

eenen dag teegen wil en dank van de Vorft des Lands , al de Paapen en

Munnikken , in eenen oploop uit de ftad. (k) En tot Riga hebbenze niet

alleen de beelden , maar zelfs ook de graffteenen uit de Kerken gefmee-

ten. (jO Hoe verwart het op veele andere plaatzen , by zulke verande-

ringen wel is toegegaan , is bynain alle Lands- en Stads-Chronyken, on-

trent de befchryvinge der Reformatie te vinden. Men kan ook onder an-

deren het voorbeeld van Halle nazien , in de Hiftorie der wysheid en zot-

heid van de Heer chrifliaanThomazius. (ƒ)

ie. Een ernftig en verftandig man , heeft van deeze en diergelyke be-

dryven , in dien tyd zeer wel geoordeeld , wanneer hy aldus fchryft •. Het

f'vertw-
i s daar \neede niet genoeg , dat men zegd : jkben Euangelifch : hoe lichtelyk

,ein£
'

hebben doch de Hoovelingen , Edelhdden en Boeren geleert , de Paapen en Mun-

nikken uit te fchelden, hunne gierigheid en anderefchelmftukken haar te verwy-

ten , het gebed na te laaten , niet meer te vaften en wcimgte offeren. Zommige

Munniken hebben hunne kappen zeer fneedigafgelegt , andere hebbende houte

heelden verbrand , vleefch gegeeten , en meer andere diergelyke dingen voor de
'

ooien der zwakke gedaan , van welke zy meenen , Ja roemen , dat alles Euange-

lifch is. Maar het zyn veel eer duivelfche werken. Vit zulke quaade enftinkende

vruchten kent men geen goede boom. Niemandkan recht Euangelifch zyn , die het

waare geloove niet heeft , en die het door de liefde niet daageljks oeffent , zyti

kruis geduldig draagt en de hoop vafl hond. (y) Na welke meininge ook andere

decB verflandige mannen, aangaande de Reformatie , gefchiktelyk en wyze-
wftandi- jyk hebben te werk gegaan. ,, Gelyk als inzonderheid de Graafvan Oofl-
£C '

vriefland , daar in zeer gepreezen werd , dat hy ontrent het invoeren

der Luterfche leere , alles op een goede manier aangevangen heeft , de

„ beroerten des volks door een fterke wacht belettende $ de Paapen heeft

, hy van tyd tot tyd van de Predikftoelen en Altaaren allengskens afge-

„ houden , en aan de overige Papillen heeft hy verlof gegeeven om in

,, 't Francifcaaner Kloofler te moogen gaan , doch niemand heeft hy willen

„ dwingen , maar aan een ieder zyne vryheid gelaaten , en nochtans heeft

, hy de waarheid heel zeer bevorderd : Waar door ook in een zeer kor-

„ ten tyd , alles zonder eenig bevel ofdwang is verandert geworden , be-

„ halven zommige Kloofters,die alleen Paaps bleeven. (?) Tot BifTchops-

Zelle heeft men de Paapen ook zeer aardig overtuigt , en zich van haar

ontflaagen , door dien de Raad hen ontbooden heeft en opgelegt , datze

den Bybel ter deege zouden doorleezen , en daar uit bewyzen , dat de

Mille en Beelden-dienfl Goode welbehaagelyk was: waar op deeze dan

de waarheid bekennen en de veranderinge toelaaten moeflen. O) Deeze

wyze van reformeeren nu was ook recht volgens Luthers meen ing, die

dikmaals genoeg betuigde , dat het geen Chriftenen betaamde , metgeweld en

gebod op de Paapen los tegaan , maar alleen met bet zwaard des Geefts teft'ryden.

(_/>) En verder , dat ook de groote Heeren zelfs niemand tot het Euangelium be-

hoorden te dwingen , maar alleen de uiterlyke ofopenbaare gruuwelen te belet-

ten, (c).

16. Doch van dit alles zullen wy de volgende byzondere befchryvinge
der

(s) Crufius Annal. Suev. Part. III. Lib.XI. p. 670. (t) Epiftola ap. Seckendorff. Lib. I. p. 217.

(«) Chytrsus Lib.VI.p. 15-4. (x) Idem. (7) P. III. p. i.& iq^feqq. (y)Oafpar Guttelius Dial. ap.

Seckendorff. Lib. lp. 250. (^)Ubbo EmmiusLib. 5-3.Rcr.Frif. (<*)Chron.Sangallenleap. Sod-

tctum P. II. Annal. p. 91. (^ Tom. II. Jen. Lat. p. f92. (c) Lib. II. Epift.Luth.p. 306.
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der Reformatie , inde voornaamfteplaatzen, verdere verklaringen gegee- ^"muc.

ven werden, als nieede , by de Hiftorievan Carelftad , van de Beeld-

vormers , en andere. Hier ftaat alleen noch by de hoedanigheid c\er Re- Vcrdctl.

formatie te melden, dat dezelve gelyk als in 't begin deezes Hoofdftuks |^|^J
nu reeds al verhaalt is, tendeelein debetuiginge en verkondigingevan m« ic«

luthers lecre beftond, en ten deele ook, in de daadelyke atïchaffinge

vaneeniiTcPaufTelyke zaaken, waar van ik in het naaft- volgende Hooft-

ftuk uitvoeriglyker zal handelen. Het welke dan daar oordentlyk is

toegegaan door de onderzoekingen ( of vifitationcs ) die door de

Hoo 'è Overig heid van een ieder plaats,met hulpe van deszelfs Predikan-

ten waaren ingeftelt. Waar in men alhoewel zeer laat, eneerft8 jaaren

na Luthers opftand teegen het Pausdom, het oude onderzochten afge-

{fchaft , en weeder iets anders na goeddunken ingevoert , en vafl: ge-

fteld heeft. Van debyzondere (tukken, die verandert zyn geworden,

zal zoo aanftonts volgen, als mede, dat het dikmaals wel heelflecht

daar meede is toegegaen. In 't gemeen moet men dit weeten , dat de Hoo-
ceOverigheden hierin hun recht hebben gebruikt , waar van Lutber hen

voorheene verzeekerc hadde , en derhalven zekere onderzoekingen

verordent hebben. Alzoo heeft Luther dan voor de eerfte maal, in 't £er fte on.

jaar 152.5 , Keurvorft Joban aangeraaden , diergelyke onderzoekingen g"-°tax-

door geheel Saxen te laaten doen , op dat 'er wegens de bezoldingen der en«

Predikanten en andere zaaken , de noodige toebereidzelen gemaakt

mochten werden (J) Welke dan in 't jaar 15x7, eerft wierden begon-

nen, en in 't volgende jaar ten einde gebracht zyn , waar na 'er een

Befluyt omtrent de onderzoekingen (Jifitations-Decreef) wierd in 't licht

gegeeven. Degevolmichtigde nu (Commïffiirü} indes Keurvorften land,

waaren , Dr
. Lutber zelfs, en wanneer hy zelfs belet was , Dr. JtiJIus Jonas

,

twBwenhagcn, benevens vier andere Amptenaars. Die dan voor de ove-

rige Landen , als Thuringen , Franken- en Oofterland noch andere onder

zich hadden, (O Wat nu hunne bedieninge was , zulks kan men uit het

boekje genaamd Onderrechtinge der Onderzoekers , (vifitatores) aan de Pre-

Mkanteiiin 't Keurvojlendom van Saxen,ofvifftatie-boekje,\vyd[oopiQer nazien.

(ƒ) als ook uit andere getuigeniffen. De voornaamfte hoofdftukken nu DerZeivei

waar over ze een behoorlyk bevel hadden , waaren meerendeels deeze :
Fl,men -

„ Dat ze de leere, en het leeven der Predikanten zouden onderzoeken, de
„onweetende afzetten, alsook die van een quaad of ergerlyk leeven

„ waaren , of ze fchoon anders al recht en wel leerden. De andere zou-

„den ze vermaanen , den volke het Woord Gods eenvoudig t'onder-

.„ wyzen; dieeenige dwaalingen leerden, zouden ze weg-jaagen, insge-

.„ lyks ook die inwoonders , welke de waarheid niet wilden aanneemen.

„Het getal der Paftooren en School-meefters zouden zy , na vereifch

„ der noodzaakelykheid , vermeerderen , en hen zeekere inkomften

.,, toeleggen , het opbrengen der Leenen en chynfen en de kleinodiën en

„ Kerkelyke goederen zouden ze opfehryven , en daar door alles in een

„ goede orde brengen ; Godshuyfen , aalmoes -kaflen , en Kerkelyke

„ Gebouwen zouden ze wel verzorgen,e.z. v. (g) Welke inftellingen, in

alle deelen, wel goed en nuttelyk waaren geweeft, by al-dien men die over
al maar wel hadde nagekoomen. En iemand merkt wel te recht , ontrent

dit zelve onderzoek aan, dat 'er te dier tyd byna ontelbaare gebreeken
en misbruiken gevonden wierden, niet teegenftaande dat de Reformatie

II. Deel.
"

P toe-

(J) Tom. III- Altcnb. p. 301. (e) Apud Seckendorff. Lib.II. p. iet. (ƒ) Tom. IV. Al-
tenb. p. 389. To. V II. p. 1 . (g) Ibid. & ap. Seckendorff. 1. c. p. 100. Conf. omnino Hortleder
To.II. Lib. III. C.91.P. 1018. Chytrxus Lib. XI. Saxon. p 392.
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IouvÏdc.
toemaalsalruim njaarenlanggeduurt hadde. (//) Gelyk als ook Luther

"
zelfs heel zeer over de groote onweetenheid der meefte Paftooren , in de
bekende voorreede over zyn kleine Catechifmus klaagde, die hy te dier

tyd eerft recht ter deege ondervonden hadde.

1 7. Men heeft ook namaals wel gezien.dat'er door dit eerfte onderzoek
noch heel weinig was uitgerecht , door dien 'er bykans noch geene van

de gewenfchte goede vruchten daar van te voorfchyn kwaamen , en dat

wel het minfte van de Befluiten toenmaals in 't werk geftelt was , gelyk

An<kr als het naderhand , en den meeften tyd daar na , ook alzoo gegaan is.

zoek"' Waarom ook de Land-ftenden zelfs , in 't jaar 1 f 3 3 om noch een naader

onderzoek, bydenkeurvorft JanFredrik, aanhielden, waar beneevens

zy wel voornaamelyk begeerden , dat aan de Predikanten , het by den naam

noemen , en aamvyzen der Perzoonen , als meede het onnuttefchelden en quaad-

fpreeken op de predikjloelen , mocht verbooden worden , (i) het welke zich

reeds al in dien tyd by de fchynheilige dapper openbaarde , en het heeft

nochtans daarom niet afgefchaft konnen werden , maar het is tot op de

laate nakoomelingen altoos voortgeplant. Derhalven wierden nu , tot

het onderzoek nochmaals diergelyke onderzoekers benoemt , die wel

befluiten en inzettingen genoeg maakten , doch het waaren al meelt klok-

ken zonder kleepels , dat is , zonder eenig gevolg of uitvoeringe. En zoo

is 't byna op de andere plaatzen ook al geichied
5
gelyk als by voorbeeld,

in Meif- Hartog Hendrik , na 't overlyden van Hartog Joris , in 't Meijj'che gebied re-

formeerde , en daarom ook een onderzoek in 't jaar 1529 inftelde, wan-

neer 'er ontrent de Edelen , die noch meerendeels Paaps waaren , zeer

groote beletzelen wierden gevonden. Waar van hier na by de Leipzig-

iche reformatie , in 't byzonder noch zal gefprooken werden. (£) De
Onderzoek-punten nu heeft men ook in 't Hoogduits , gelyk ze toen ter

tyd door den druk gemeen gemaakt wierden < daar in onder anderen was
„gebooden , dat de Wederdoopers zouden verdreeven werden $ en dat

„ de Predikanten en Schoolmeefters , zich van alle dwaalingen wel had-

„ den te wachten , en dat de Ketters geenzins geleeden zouden werden ,

en diergelyke dingen meer. (/) In 't Holfreinfche gebied is 'er op een ge-

lyke voet , reeds al in 't jaar 1 517 van den Hartog Chrijliaan , zoodaanig

eene toeftellinge gemaakt, (w) Om nu van andere plaatzen te zwygen die

ons hier onder noch zullen voorkoomen. En dit waaren wel de voor-

naamfte middelen , door welke de Reformatie in dientydgefchiedis.

Neevens welke de byzondere voorvallen , in deeze of geene veranderin-

ge byna ontelbaar zyn $ nadien door den overgrooten teegenftand der

Roomsgezinde , de Reformateurs zich wel na de omftandigheeden voe-

gen moeden , en verfcheidene zaaken maar alleen ftukswys , enonvol-

maaktelyk konden uitvoeren , zoo als het zich op 't befte fchikken wil-

de. En dit zal wel eender voornaamfte oorzaaken zyn, waarom 'er nu

noch alzoo veel onzuiverheids en verkeertheids overgebleeven , of an-

derzins allengskens weeder ingekroopen is. Waar van nu al haaft afzon-

derlyk , volgens de aanmerkelykfte (tukken des zelfs , zal gehandelt

werden.
°nS

oonen
"^' ^aar eer ^ at ^ daar toe overftappe, moet ik alhier noch eenige

vanRcfot- voorbeelden der geener bybrengen , welke , ( behalven die geene , wel-

ke ik hier booven by de werktuigen der Reformatie hebbe aangetrok-

ken , ) op een byzondere wyze van het Pausdom zyn bevryd geworden.

Aan-

rcatie,

(h) Camerarius VitaMel.cap. 33. p. 110. (>') Apud Seckendorff.L. III.p. 70. (Z;)Ib

(l) Vid. Wckkens Dreffdnifche befchrcib. p. 309. feqq. (m) ChytrsusLib.XII.p.30
ScultetusP.II.p. 91.

iid. p. 220.

303. & es co
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Aangezien het niet en is te loochenen , dateeven, gelyk als 'ereene £u5Sq
zonderlinge maniere van Luthers verlichtinge hier booven is gedacht, zoo

ook veele andere wel op eene ongemeene wyze , tot zulke veranderingen

/vu geraakt , en daar na geleid geworden : welke ook buiten alle twyffel

wel de befte van alle zyn geweeft , door dien 'er onder den gemeenen

hoop zich ontallyke huichelaars gemengt hebben. Endeovereenftem-

mirige der zelver tyden wyft heel klaar aan , dat eeven daarom zoo veele

mannen zyn opgeftaan , die fchier ieder eenebyzondere gaave en verlich-

tinge gehad hebben , doch meerendeels zyn zy van die geene , welke ee-

n'tgaanzieft en belchuttinge by de Overigheid hadden , verworpen. Maar

dit zal in 't laatfte by de Hiftorie der Ketteren , noch veel nader vertoont

werden. Hier werd nu maar alleen gehandelt van zommige , die men on-

der de Lutherfche en andere noch al als rechtzinnige heeft laaten door-

gaan ; of zy fchoon op eene ongemeene wyze waaren aangegreepen. Zoo ^"ve""

verhaalt dan de bekende Fredrik Myconius , van zich zelfs wydloopig, ImW»*

dat hy reeds al in 't jaar 15 10 tot Anneberg in 'tKloofter, ontrent de on-

eenig'heid met de Aflaatverkoopers van den H. Geeft , midden in zyne duifterm s

,

te gel\k aan lyfen ziele was bewoogen geworden ; noch hy en kon 't niet uit/pree-

ken , hoe dat God den Geeft der genaade en der gebeeden , toen al in zyn herte had-

de uitgeflort , zoo dat hy het klaar haddegevoeld, Ja hy hadde ondervonden ,

d.it z\ne geheele natuur daar door t'eenemaalwas verandert. Wanneer hy nu nie-

mand hadde die hem leerde , of ontfloeg , ( abfolveerde ) zoo had hem de

Geeft zelfs eene hoope ingegeeven , dat Godhemgenaadig zoude weezen. „ welke

,, Geeft hem dan ook in een droom ofnacht-gezichte ( gelyk hy het zelfs noemt )

„ hadde ingegeeven , dat hy zich maar t'eenemaal aan Chriftus zoude overgeeven;

„ waar by hem Paulus verfcheenen was , die hem een goeden raadmeedegedeelt ,

„ en op Chriftus geweezen hadde. Waar op hy niet lang daar na , door Luthers

tellingen {thefes} wasverfterkt, en uit het Kloofterverloft geworden.

(ji) Het is meede zeer aanmerkens waardig , 't geene van een Pools Edel-

man verzeekert werd , hoe dat hy door 't aanftooken van eenige drinke-

broers , zyne huisvrouwe , die toen eene heimelyke vergaaderinge van

eenige Gereformeerden in huis hielden met hen bad , hadde overrom-
pelt om haar wat af te rofTen. Wanneer hy nu in de vergaaderinge was
gekoomen , terwy l 'er iemand predikte , die zich daar aan niet ftoorde

,

maar zyne vermaaninge op den Edelman toepafte, zoowasdeezeman
daar door zoo verfchrikt en verdomt geworden, dat hy flil was blyven
(laan.en als hem de Predikant gebood neder te zitten,zo hadde hy uit eer-

biedigheid zulks gehoorzaamt , en hy hadde van vreeze geziddert , heb-
bande zyn geheel voorneemen van flaan vergeeten $ en hy was in teegen-

deel volkoomen bekeert , en van zyn voorgaande leeven verandert ge-
worden. (0) Waar by my invalt , dat eeven iets diergelyks met een voor-
naam Perzoon onlangs in Engeland gebeurt is, die ook in de verzaamelin-

Ere
der Quaakers met een bulle-pees was gegaan , van voorneemen zynde

len wakker wat af te rofTen , doch hy was aanflonds zoo krachtig ge-
raakt geworden , dat hy haare geloofs-belydeniiïe voor goed keurde.

19. Het is ook bynahet zelfde , het geene in 't jaar 1513 totMilter- G &
sen

berg , in 't gebied van Mentz is voorgevallen $ alwaar een zeeker zoldaat,

die uitgezonden was om een Predikant te vangen , in een oogenblik was
verandert geworden $ nadien de Predikant hem zelfs was tegemoet ge-
gaan . en onbefchroomt in zyne arme gevallen , met deeze woorden -.

Godgroete u, myn broeder , want gy zyt immers myn broeder. Ziet, hier ben ik,

P 1 door-

in) Paulus Jenifius Annal. Annsberg. p.4. ad 1 3. (o) AdrmnusRegenvolfciusvel potius An-
draas Wengerfcius Hift. Eccl. Slavon. Lib. I. p. 107". è Jo. Laficii Hift. Fiat. Bohem. Lib. V.
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jaar md. doorjleek mj , of hang my ! Waar over den zoldaat zoo zeer was verbaaft
totMDc

geworjen f
dat hy hem niet alleen niet gevangen , maar ook de andere,

die hem wilden aangrypen , teegengehouden hadde. (ƒ>) Op eene andere

wyze gebeurde het aan een Munnik totNurnborg, die wel een weinig

kennis van de waarheid had , doch hy derfde zich niet in 't openbaar uit-

ten. Deezen viel eens in 't opflaan des Teftaments deeze fpreuke in 't ge-

zicht. zTheJJ~.ui. 6. Ontrekt u van een iegelyk broeder , die ongeregelt wan-

delt. Waar op hy aanftonds zyn voorige leeven verliet. (^) En buiten

twyfel , zullen 'er noch wel zeer veele diergelyke proefftukken onder de

vervolgingen voorgevallen zyn, terwyle de kracht des geloofs, benee-

vens de eerfte liefde , noch in haar volle kracht is geweeft $ heel anders

als het naderhand is geworden, gelyk als hier na noch zal getoond wer-

den. Anderzins reekent men ook den bekenden Peter Paul Verger onder

die geene , welke op een byzondere wyze zyn beweegt geworden, om
van 't Pausdom af te treeden. Dochhy behoort veel eer onder die geene,

welke zich eigentlyk aan geene byzondere Sette gebonden hebben , bui-

ten twyffel , om dat zy aan alle kanten veele gebreeken zaagen. Zooda-
nige menfchen zyn in die tyden , gelyk meeft doorgaans veele geweeft,

fchoon zy zich om eenige reedenen tot een zeeker hoop hebben moeten
begeeven,waarvan wy ineen byzonder Hoofdftuk zullen handelen. Ver-

volgens is dit ook zeeker , dat zy , die alzoo door God alleen zyn opge-

wekt en gevoert , en daar en teegen van het menfchelyk aanzien afge-

trokken geworden , in allen deelen de befte en beftandigfte in de waar-

heid zyn geweeft. Want die geene hebben in 't Chriftendom een zeer

Hechten grond gehad , welke maar van anderen zoo iets hebben gehoort

en opgevangen , daar na dat zelve weedernageklapt, en niets zeekers

van God in hunne herte genooten hebben. Waarvan wy in 't volgende

breeder zullen handelen.

(/>) Ludov. Rabus M'artyrbuch. (j)Scultetus Annal.P. I. p. 121.

HET VIL HOOFDSTUK.
Van de overige omflandigbeeden der 'Reformatie ; en wel

voornaamelyk^ van den tyd en plaateen , wanneer en

waar de Zelve is Voorgevallen.

Riforma- i. "^jk ™T" Ademaal dan alhier , in deeze Hiftorie der Reformatie,
tie ' 1^0 we^ voornaamelyk op de Lutherfche in 't byzonder gezien

\ ^1 werd , en dat de overige gezindheeden der zoo genaamde
Chriftenheid hier na noch zullen volgen 5 derhalven zul-

len ons ook deeze , 't allereerfte in hetverhaalen der plaatzen
, voor

oogen geftelt werden, nochtans zoodaanig , dat men de Gereformeer-
de ook niet voorby zal gaan , alzoo zy het in 't begin, raetdeLuthe-

in saxen, raanen taamelyk eens zyn geweeft. En dus zal eerftelyk voor alle andere
zaaken , Saxen , en des zelfs gefteltheid opengelegt worden , dewyle
doch in het zelve gebied het beginffel ( der Reformatie ) opentlyk is ge-
fchied. Hier ging het nu in 't eerft zeer traag toe , nadien, gelyk hier boo-
ven vermeld is , de Keurvorft Iredrik , booven maaten bedachtzaam wil-

de te werk gaan , en derhalven voor zich zelfs niets veranderlyks aan-
ving. Waarom ook Luther noch in 't jaar 1511 aan Nicolaas Huisman daar
over klaagde , zeggende: „Deezen man (de Keurvorft) mocht wel
,,lyden dat andere iets aanvingen, maar hy zelfs wilde tot niets altoos

m raa-
(a) Lib.II.Epift.Luth.p.yG.
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raaden , of als noch eenig bevel geeven , daarom mocflen andere maar jwrMt».

^ zelfs toetaften O) En uit deezen hoofde hebben de Auguftyner Mun-
"

t
^'.

niken tot Wittenberg reeds al tevooren, in 't jaar 1521 in eene eigene b«s-

vergaaderinge , ( Synode ) deeze naarvolgende befluiten gemaakt •. ( 1) Het

zoude aan een ieder vryftaan, om'in een Kloofler te leeven , of daar uit te gaan.

(i) Die daar in blecven, kouden wel een Monniks-kap behouden , doch uit een

Chriflelyke vrvheid. ( 3 ) In 't gebruiken ofnietgebruiken der ceremoniën , zou 'er

deeze gemaati^heid zyn, dat hetgeloove daar door niet beleedigt wierd. (4) Van

het beedelen en de Mijfe, na dat men het verlooft hadde,zoude men zich onthouden.

(r) Uit de Munnikken zoude men de zulke kiezen , die bequaam ivaaren om het

Woord Gods te verkondigen. (6) De Overflen der Klooflers zouden zygehoorzaam

zyn , uit bloote liefde, tn om alle ergernis te vermyden. {h) Endit wasdeeer-

fte uitberftinge tot Wittenberg der aangevangenedaadelykeveranderin-

ge , offchoon wel voorheene de byzondere Miffen het allereerftewaa-

ren afgefchaft. Gelyk als dit Luther ook alzoo goed gekeurt, en in eene

byzondere verhandelinge verdeedigt hadde. (c) Ondertuflchen was men

aan 't Hof zeer quaalyk daarover te vreeden , zoo dat niet alleen Spalati-

jius het gefchrift van Luther daar over geheim hield, en het aan de Augu- g"gd«"

ftynen niet overleeverde , daar het nochtans aan gefchreeven was , (^) a*^*»

maar dat ook de Keurvorft zelfs zynen Raadsheer Dr
. Pontanus , alzoo

terftond na Wittenberg zond , om de reedenen der gemaakte verande-

ringe te verneemen. Doch deeze bleeven niet alleen vaft by hun voornee-

men , maar ze rieden ook den Keurvorft de Mifie , door het ganfche land,

hoe eer hoe liever te verbieden. Het welke echter zommige (taalkundi-

ge van veel voorzichtigheid en verftand afrieden , maar nochtans, de-

wyl deeze Munnikken daar zoo vaft op ftonden , hen door de vinge-

ren zaaien , tot dat de oneenigheid met Karel-ftad daar op aanging. By

welke geleegenheid Luther naderhand op een andere meining viel , en het

meefte van de Paapfche ceremoniën noch by zich hield, gelyk het dan

gaat , wanneer men werd teegengefprooken : waar van wy by Karel-ftads

zaake noch breeder zullen handelen.

x. Dit was dan het eerfte beginffel van eenigeveranderinge , welke

tot Wittenberg zelfs in Luthers afweezen gemaakt wierd. Waarneevens

men nochtans niet alleen de andere Munnikken noch duldde , maar men
moeft ook tot groot verdriet de Kanunniken in deSlot-Kerke noch al

voortfehreeuwen laaten , waar over Iw^rmeenigmaalheevig heeft uit-

gevaaren , noemende de zelve een Duivels huis , gelyk als op zyn plaats,

van de Domheeren in 't gemeen noch zal gezien werden. Óp de andere

plaatzen , in Saxen en Meilfen ging het nu watlangzaamertoe , nadat

de omftandigheeden waaren , of na dat de teegenftand der Papiften zwak
of fterk was. In 't Keurvorftelyke gedeelte wierd van tyd tot tyd , by-

zonder onder de Keurvorft Jan , veel verandert , zoo als de plaatzen na

malkanderen aanftonds zullen uitwyzen. Maar in 't land van den Hartog

Joris zukkelde het tot na zyn dood , naamelyk tot in 't jaar i 539 na dat fC

n
n
"e,f"

het te vooren groote verwarringen daar rondom heen gemaakt hadde.

Want deezen Heer was, gelyk als het volgende verhaal ook zal uitwy-

zen , Luther gants niet geneegen ; waarom ook zyne Amptenaars en

Landftenden zelfs , over de volgende Reformatie van den Hartog Hen- j",""' ^

drik zeer te on vreeden waaren, en zich 'er op alle manieren teegen aan- land -

(lelden , ze hielden ook dien heimelyken haat zoo lange by zich , tot dat

ze hem daar na, onder zynen zoon, den Hartog Maurits , welrerdeege
lieten uitberften ,

gelyk als booven gemeld is. OndertiuTchen , fchoon \

P 3 de

(b) Tom. II. Alt. p. iS. feqq. (o) Tom. II. Jen. Lat. p. 465-. (d) Tom. II. Altenb. 1. c.



ii4 KERKELYKE XV!.<Boek.

de BhTchop van MeifTen , door lift , den Hartog Hendrik van de Reforma-
tie wilde afhouden , (e) zoo verklaarde deezen Heer nochtans ten laat-

ften , dat hy dezelve volgens de Augsburgfche belydenilTe wilde inftel-

len , niet teegenftaande dat deezen Biiïchop , beneevens den Biiïchop

van Meerzeborg, zeer daar teegen was. Maar de Hartog verliet zich daar

op , dat zyne meefte onderdaanen daar zeer na verlangden en na toe hel-

den $ ook vvierd hy in alles trouwhertig van den Keurvorft geholpen.

Want hy liet reeds al in Bloeimaand deezesjaars 1539» wanneer den
Hartog Joris den ijdcn Van Grasmaand naauwelyks geftorven was , tot

in Anne- Anneberg door Hendrik Lindman en Fredrik Myconius , twee Predikatien

doen , onder den toeloop van eene onbefchryfTelyke meenigte volks.

(ƒ) Hier na bracht hy op Pinxteren, Luther met zich tot Leipzig , liet
Leip2 'B' hem aldaar op 't Slot en in de Stads-Kerke prediken , gelyk ook daar na

Jitftus Jonas , waar ontrent de menfchen door groote beweeginge , op de
knyen vielen en God dankten, (g) Het welke hen de lang geleedene ver-

drukkinge geleert hadde,waar onder zy ook noch aandachtiger en begee-

riger geworden waaren, als de andere,welke onder den Keurvorft al lange

de zeekerheid genooten hadden. Vervolgens begon men op den z i'ien Van
Wiedemaand tot Leipzig het Avondmaal , in 't Hoogduits , en na Luthers

inftellinge te houden , en daar mocht in de geheele ftad geen Paapfchen

dienft altoos meer gedaan werden , na dat dan Dr
. Crencigcr en Myconius

den io,lcn een lange twiftreede met de Pausgezinde gehouden hadden
,

van welker eenen gezegt wierd : dat hy , om de fierkte zynes lichaams , veel

bequamer ivas , om hout tot een hout-jiapel voor de Ketters te draagen , als te di-

fputeeren. De grootfte fnorkers Cochlarus en ticelius , hadden zich te voo-
ren al ftilzwygens van daar zoek gemaak , en de overige , als Julius Ploeg ,

en andere, wilden zich wel zo terftont niet met de andere voegen,maar ze
hielden nochtans het meefte in het herte , waar van zy overtuigt waaren.

(h*) Vervolgens wierd ook de Hoogefchoole met nieuwe inzettingen

,

bezoldingen en andere noodzaakelykheeden voorzien , waar in Joachim
Camerarius tot opperfte Profejfir wierd aangeftelt , (i) en Jan Peffinger , Pre-
dikant van Belger , als Predikant ondertuflchen aangeftelt , welke van
den Keurvorft aan hen geleent was , (£) en die de andere Luthedche daar

na zoo fchrikkelyk hebben doorgehaalt.

3. Doch, of deeze zoo ingeftelde Reformatie, na dat het de zwaar-

wichtigheid van zulk een zaak wel vereifchte , al met een heel zuiver en
oprecht oogwit gefchied is, zulks kan men uit alle de omftandigheeden

heel licht zien. Van den Hartog Hendrik werd 'ergefchreeven , dathy
die zaak des te lichthertiger gedaan heeft , om dat hy zich op 't Smalkal-

Manicr difche Verbond verliet. (/) Hy heeft zich daarin ook al te zeer gehaaft,

dazockl laatende over hals en kop onderzoeken, alleen met dit oogemerk, op
dat hy niet gehouden zoude zyn , om de Keurvorftelyke onderzoe-

kers te gebruiken , en op dat de zyne het geheele werk alleen mochten
uitvoeren, (w) Wat daar achter gefchuilt heeft , en of 'er niet aireede een

verborgen argwaan tuftchen die twee Heeren is geweeft , zulks is licht

te vermoeden. Daarom naamen ook zyne Vifitateurs op eenen dag wel
20 Paftoorcn te zaamen , en hadden niets anders met hen voor, als al-

leen , dat zy hen de uiterlyke zaaken aanbevoolen 5 en de heimelyke

Mifien>benevens hetAvondmaal onder eene gedaante af te fchaffèn,en zig

ver-

(«) Ap. Seckcndorffium Lib. ïll.p. iijr'. (ƒ) Ibid.p. 2.1S. (g) Tom. VII. Altenb.p.297. Za-

charias Schneidcr Leipz. Chron. IV. buch. p. 1 84. Tob. Heidenrcich ad An. 1 5-39. p. 1 10. (h) Frid.

Myconius ap. Seckcndorff. p. 218, zio. (i) Hcidenreich 1. c. {k) Schneider 1. c. Conf. onininp

Jer'em. Webers Lipfia Euang. Wie Leipfigzur Lutheriffen Rcligiongekommen , & Dav.Pcitcri

ÏJplIa religiofa f. Lib, IV. Liplïse. (/j Heidenrcich 1. c. (m) Seckendorft". Lib. III. p. 220.
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verder na de Augsborgfche Belydenis te richten.Aan de waarachtige ver- J" 1

^
1^

andcrintie des herten , en des ganfehen leevens wierd er niet eens ge-

dacht , en men was voldaan , wanneer zich de menfehen na 't uiterlyke

weezen maar wel voegden , die d.m naderhand zich vaftelyk inbeeldden ,

dat ze nu al heel goed Euangelifch en zuiver waaren , om dat zezommi-
ge Paapfche inzettingen verlaaten hadden. £11 in zoodaanige inbeeldinge

is het volk zelfs met zyne Leeraars , met 'er tyd opgewalfen , en tot hee-

den toe onderhouden geworden. Daarom bekennen de Schryversook

gaerne , dat veele Paftooren zich wel uiterlyk na deeze Reformatie ge-

\oegt hadden , doch dat ze in hunne herten , noch altoos by het oude

waaren geblecven , en tot het Euangelium t'eenemaal onbequaam ge-

weeft. Weshalven de onderzoekers ook zelfs bekent , en daar op aange-

drongen hebben , dat alles, wat nu gefchied was , noch eens , en veel

beeter moe ft ter hand genomen werden, of dat anderzins alles te ver- ^'(„'de*'

geefs zoude weezen , waar meede ook Luther zelfs overeenftemde. («) ft^Meif-

Maar op dat ik de plaatzen zelfs na malkanderen verhaale , zoo ging men
toen het eerfle na Meifien , en men hadde aldaar met de Dom-heeren heel

^ eel werks , tot dac men met geweld toetafte , en de PaufTelyke ceremo-

niën verbood , het graf van den Biflchop Benuo aan ftukken lloeg , en daar

meede liet enen 't goed zyn.(0) Verder wierd 'er ook tot Dresden op eene

diergelyke flechte maniere verbeetert, en Joh. Cellaritis aldaar tot eerfte
Drefden-

Predikant beroepen, (ƒ>) Van daar quaamen de Onderzoekers tot Fry-

berg , alwaar de Hartog al in 't jaar 1 537 de veranderinge begonnen had- Ftyberj.

de. Alwaar onder anderen aan de Predikanten bevoolen wierd , de On-
derzoek-punten en Augsburgze Belydenis, ten voorfchrift en richtlhoer

haarer leere aan te neemen. (9O Daar by noch gemeld werd , dat zich de

goede Hartog van andere liet voeren en leiden , zoo dat hem de misflaa-

geu niet moeiten toegefchreeven werden, (r)

4. Tot Annaberg had het volk al lang te vooreneenige kenniffe ge- AnMb«g-
kreegen , om dat zy Fredrik Myconius , in Boekhold , een naby geleegen

(teedje , hadden hooren prediken, (x) Dochzy waaren door den Hartog

Jorii gellaadig belet geweeft , en den gemeldten Myconius hadden de Mun-
nikken \ m\ het Francïfcaaner Kloofter 'm 't jaar 1 524 in den Ban gedaan , om
dat hy op Palm-zondag , het Euangelium opentlyk hadde beginnen te

prediken. (O Waarover hy zich ook , dooreen opentlyk gefchrift , aan

de Raad aldaar verdeedigde , vermaanende met eenen de Annebergers
tot fland\ aftigheid. («) Waar uit men ziet ten deele , dat 'er ook byna in

de ie jaaren , voor de openbaare Reformatie , ter zelver plaatze verlich-

te Chriftcnen zyn geweeft , en ten deele, dat zy onderde vervolginge,
buiten alle teegenfpreeken , zuiverder en vroomer gelooft en geleeft heb-
ben , als daar na onder de uiterlyke befcherminge en zeekerheid. Want
de Paapen waaren 'er fcherp achter heer , wanneer iemand maar iets

nieuws blyken liet. Waarom zy ook in 't jaar 1530 onder anderen, tot

Annebergeen Munnik , die van de Rechtvaerdigmakinge gepredikt had-
de, ineengatlmeeten, en heimelyk ombrachten. En onder 't volgende
onderzoek zelts , in 't jaar 1539 hebben de Paus-gezinde noch een ver-
borgen aanllag teegen eenen anderen Munnik gehad , maar die wierd ont-
dekt, (.v) Tot eerfte Predikant wierd toen aldaar ingeftelt Lamvrens

Schrendcr , uit Gotha van geboorte, welken Spalatyn en Jonas beveftig-

den. (j) Tot Sneeberg is reeds al in 't jaar 1534 gereformeert gewor- Sncebe^s•

den,
(n) Jultus Jonas&Spalatinusibid. p. 221. (o)G.Fabricius Annal.Urb. Mifn. ad h. An. Aiber-

tinus Mdllh. Chron. &c. (p) Antonius Weck.Drefdiiifchebefchreibuiig h. Ann. (f)Schcnkins
ap. bekkend. l.c.p.ijS. ^r) Ibid.p. 15-9. (j)Seckend.Lib. I. p. 1S1. (V)Bucholcerus Chron. p. yi 1

.

(11) Viu Myconii ap.Scult. P.i. Anna!. p. 21 1. (*) Jcnitïus Annal. Anuxberg. p. 10. 00 Ibid. p. 23.
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!"mdc. den , door deezen Spalatyn en Jan Reiman , na dat den Hartog Joris zyn
gedeelte aan den Keurvorfl Jan Fredrik hadde overgegeeven , tot dat ein-

delyk in 't jaar 1 54 1 de overige Paapfche misbruiken ten vollen wierden
zwikkouw vernietigt, (z) In Zwikkouvv vvaaren 'er al voor 't beginflel van Luthers

leere , zommige liefhebbers der waarheid geweefl , doch in 't verborgen,

en onder anderen , de gemelde Mjconius , die van Anneberg daar heen

was gevlucht. Doch kort daar na , in 't jaar 1 5 2 I quam Nïcolaas Huisman

,

van Sneeberg daar na toe. Nochtans ging het van tyd tot tyd alles zeer

langzaam toe , eensdeels door de vreesachtigheid van den Keurvorfl Fre-

drik , en ten anderen, door de daar tufTchen-koomende beroerte met de

Weederdoopers , die zich aldaar bevonden , ( van welke wy in het ver-

handelen van haare Hiflorie , uitvoeriglyk zullen handelen ;) als meede
door de razernye en ongefluimheid der Lutherfche Predikanten zelfs ,

daar ter plaatze. (a) In Altenburg had Lutber reeds al in 't jaar 1519, wan-
neer hy na Wormbs trok , gepredikt , en naderhand op het verzoek van

Altenburg, den Raad , een Predikant , genaamd Gabriel Didymus , daar na toegezon-

den. Kort daar na is fVenceslaiis Link daar heen gekoomen , die aldaar in

't jaar 15x3 het Avondmaal voor de eerfle reis uitgedeelt heeft .- Waar
na Joris Spalatyn, in 't jaar ijij" aldaar Predikant en Superintendent is

geworden. (&) Eindelyk, is door de Vijïtatie , in 't jaar «528 het overge-

bleevene afgedaan en anderzins gefchikt geworden (c)

5. In de overige bekende plaatzen in MeifTen is het aldus met deeze

„ü veranderinge toegegaan: Tot Zeitz heeft men eeril in 't jaar 1 f 42 de vry-

heid, om anders te moogen leeren, verkreegen , alwaar,niet teegenflaande

het meenigvuldig verzoek , zich de BifTchoppelyke regeeringe
, geftadig

daar teegens aankante , hebbende den Keurvorfl zelfs , wanneer hy den

Predikant Eberhard Brifzger , en den Diaken , Jan Kraamer , daar in flelde,

heel hard teegen gefprooken. Doch de Keurvorfl drong door , en liet

niet alleen , voor een Paaps quaad-fpreeker de Nikkels-Kerke toefluiten,

maar hy zond ook in 't jaar 1 542 Spalatyn,en een van Einzidel daar na toe,

die de Kerkelyke zaaken in order brachten , en aldaar een Predikant be-

delden, (d) Hoe heevig nu dikmaals ontrent zoodaanig eene Reformatie,

beide de Partyen , ja de Groote zelfs , wel aan malkanderen zyn geraakt,

toonen ons de gelchiedenifTen , en ook in 't byzonder , dat meenigmaal

de Papiflen zelfs wel veel zachtzinniger zyn geweefl als de andere , gelyk

als hier van Julius Ploeg, werd beleeden : (e) alhoewel ze zulks wel uit

Naumborg- nood moogen gedaan hebben. Wat 'er tot Naumburg voor een flryd

,

over den Nieuwen Biflchop Amsdorfontflaan is , zulks zal op zyn behoo-

relyke plaats , ook niet overgeflaagen werden. Ontrent de veranderinge

der Godsdienfl , deed zich al eenige oneenigheid in 'tjaar 1 520 op , wan-
neer eenen Penning genaamt , aldaar predikte , die van de Paapen ver-

volgt , en ter dood gebracht wierd. Doch in den Boeren-oorlog verkreeg

het volk door geweld van 't Capittel een Predikant , die naderhand door
het uitgedrukte bevel des Keyzers , in 't jaar 1 529 weeder wierd weg ge-

jaagt , gelyk als ook in 't jaar 1 5 3 1 aan Jan Kraamer gebeurde , en noch-

tans flelde de Keurvorfl in 't zelve jaar een Pafloor in de Nieuwe-flad.Hier

na predikten ZX Jonas en D*.Weller ontrent Paafchen , desjaars 1536
aldaar , en de eerfle bleef aldaar tot in den Herfïl , onder de befchermin-

ge des Keurvorfls , totdat eindelyk in 't jaar ij 37 Nicolaas Medber aldaar

tot Pafloor en Opper-Predikant wierd beveiligt , alhoewel met groot

on-

(%) Melther Schtieeb. Befchreib. p. 5-60. (d) Scuk. 1. c. Seckend. Lib. I.p. 178, 21 3. & 2 fo.
Lib.III. p. i7.Tob. Schimd.Zwik.Chron.&c. (i)Seckend. Lib. 1. p. 2131 214. (c) Idem Lib. U.
p. iyi. (d) Seckendorff. Lib. I. p. 391. (ejlbid.
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ongenoegen der Capittels , die ook in 'r jaar 1541 in den Dom zelfs be- J»» mt>.

gon te prediken. (ƒ ) In 't Merzeborgfche gebied ondftond 'er in 't eerft
™

erie ;

ook een zeer groot misnoegen onder de Paapfche Biffchoppen , Adolfii- bU!*

centitts en Sigismitndus , tot dat deeze laatfteftorf , en dat de Hartog Au-

qulius , in 't jaar 1544 het Bisdom verkreeg , wiens Admimflrator [ of Be-

windhebber ] Hartog Joris van Anbalt , wel het meefte veranderde , al-

hoewel er reeds te vooren al veel hier en daarin 't zelve Bisdom was ver-

beetert geworden, (g) In 't Stigt Wurtzea wierd in 't jaar 1 f4x na dat vamta.

den Fladen-kryg bygclegt was , door de Keurvorftelyke gevolmachtigde

Joris Spahtyn én Jan Scbreiner van Grim, den Dom tot een Lutherfche

Kerke gemaakt , en de PaulTelyke reegelmatige Uuren , ( hora canomca? )

en andere dingen afgefchaft , doch de overige zaaken wierden volgens de

Onderzoek-punten vaftgeftelt , en Jan Huffman tot eerfte Opper-Pafloor

verordent. (//)

6. In 't Sticht Quedlinborg had den Hartog Joris tot noch toe het
< ûediia-

Pausdom behouden , en door zynen Stichts-Hoofdman veel gewelds ge- bors-

oeffènt , waar van de fcherpe Beveelen als noch in de Schrift-kamer

( Archiv ) kunnen getuigen. Alhoewel niet. alleen een Munnik , ge-

naamt Vincent , maar ook een Predikant , reeds al in de Kerk van S*. Blafi-

us opentlyk hadden beginnen te prediken , na 't zeggen van een gefchree-

vene Chronyk 5 ook had de Hartog Jan Bethman , die toen ter tyd Predi-

kant in de Nieuwe «(rad was, ongeftraftlaatenheenegaan , alshy, toen

hy verhoort zoude werden , zyne Bybel hadde meè gebracht , en den

crond zyner leere daar uit aangeweezen. Doch na zyn dood ving de Ab-

Jiffen Anna , Gravinne van Stolberg , aan de Kerke te reformeeren , door

den Opper-Predikant , Tileman Platner , en zy beriep Jantfimmerftad

van Hoxen . tot de Kerke van S f
. Blafius , die ook al in 't jaar 1559 in eene

verhandelinge van 't gebruik der geeftelyke goederen , teegen de gebree-

ken onder de Proteflanten zelfs , al taamelyk vrymoediggefchreeven

ludde. (./) De gemelde nïmmerftad nu , was voorheene al in Halberftad j™ ber'

geweeir , alwaar hy, neevens Hendrik Hinkel, teegen 't Pausdom hadde

gepredikt , tot dat hy in 'tjaar 1 5 19 van daar verdreeven wierd. Noch al

van te vooren hebben het aller eerfte Luthers leere aldaar verbreid , Jan

Wezel van Bronswyk , en Hendrik Gebhard , oiGeferdus van Halberflad , twee
Predikanten in de S c

. Martens Kerke , in 't jaar 1521. Doch deeze

wierden kort daar na in 't jaar 15x3 vanhet Kapittel uit de Stad gejaagt,

waar van de eerfte tot Goslar, en de andere tot Groot-quenftad, Predi-

kanten wierden Ondertuffchen begoften ook de Dom-Prooft van 5'. Jans

Kerke, Evert ll'idenfe , en kort daar op Valenteyn Mujieus , als ook Bart-

hold Hamer/led , de Reformatie te bevorderen. Mnfteus wierd eens on-
voorziens , op het aanftooken van drie Dom-heeren , van deftraatin

een Kelder gefleept en aldaar ontmant $ waar na ze hem de handen en
voeten vafl-bonden , en alzoo lieten leggen 5 doch naderhand is hy van
den Keurvorft Fredrik bevordert geworden, ffidenfe wierd ook tot eene
eeuwige gevangeniffe veroordeelt , doch hy ontquam zynen Kerker at

haaft , zoo dat die twee voorverhaalde Predikanten , tot in 't jaar 1519
toe , alhoewel onder veele vervolgingen , daar echter noch al bleeven.

Waar na 'er geene openbaare predikatien meer zyn gehouden , tot op
het jaar 1540 als wanneer de Biffchop Albert , in 't Maagdenborgfcheen
Halberitadfche gebied , de vrye oeffeninge vandenGodsdienftvergun-

//• Deel. £ de,

(ƒ) Ibid.p. 390. (g) Ibid. p. 497. (fc)p. 400. (1) Joh.GerhardusExeg.Comm. pratf. Chronicon
Mrtum Quedlinburgcnfe. Conf. ChytrseusLib.XV. p. sSy.DrefTerusSachfifcheChronik. p. f78.
Scckendorff. Lib. III. p. 244.
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ja.irMD. de, om de begeerde zomme gelds daar voor te genieren. Alwaar dan de
totMDC.

jjj f_p recJiker van den Graafvan Regenjlein, Jodocus Otto , metdenlwtf-
tiaat , Antoni Lampadhis van Wernigeroda , in S c

. Martens Kerke gepredikt

hebben, (k) Anders hebben tot Maagdenburg noch wel voor deezen Mei-

Maagden- chior Miricius , en andere teegen het Pausdom gepredikt. Tweejaaren
burg- hierna, in 't jaar 15x4 heeft de Burgemeefter, Nicolaas Sturm , Luther

van Wittenberg gehaalt , die de Kerkelyke zaaken aldaar een weinig te

recht ftelde , en ook daar na Nicolaas van Amsdorfftot hetPredik-ampt

daarheene zond , die het zelve ook achtienjaaren lang heeft bedient. En
eindelyk heeft de Kardinaal Albert (als gezegtis) in 't jaar i539eene
volkoomene vryheid van Godsdienft verleent. (/) TotHalleginghetal

lüiie. meede in dien tyd heel traag en langzaam voort, door dien de gemelde
Kardinaal zich zeer ftreng betoonde, en onder anderen, in 'tjaar 15-27

Joris Winkler , die zich verftout hadde om op zyn Lutherfch te prediken

,

en het Avondmaal uittedeelen, na het gemeene geruchte hadde laaten

om hals brengen. Eindelyk ging het in 't jaar 1541 aldaar ook al, ge-

lyk als tot Maagdenborg en Halberftad , en Juflus Jonas deed op groenen
Donderdag des jaars 1541 aldaar de eerfte Predikatie. Alwaar voorheene
veelerhande oproeren en misdryven van beide de zyden voorgevallen

waaren. (ni)

7. Ontrent de befchryvinge van de Reformatie der andere plaatzert

moet ik nu korter zyn , en ik zal derhalven ook maar alleen de noodigfte

ia

n

nd
V°;£t* omftandigheeden der zelve verhaalen. In Voigt-land hadde nu reeds al in

Hof. 't jaar 1517 deSchoolmeeftervan 't Hof, genaamd Marten Helfer, ter oor-

zaake der nieuwe Leere , de wyk moeten neemen , en in 'tjaar 1514
hadde Mr. Ka/par Lohner ook al begonnen de Reformatie aan te vangen. (0)

H«
d

d khc-
Doch daar na , in 't jaar 1533 quam de Reformatie der meefte Reufzifche

den van Heerlykheeden daar by , welke de Keürvorftelyke Onderzoekers by der
hand naamen. (ƒ>) En eindelyk , lojaaren daar na wierd het overige ook

m'tHen- in fland gebracht. (£) Ontrent de zelvetyd, wierd deeze zaak ook in 't
ne eigic.

jjennebergfcne gebied verricht, gelyk als in't jaar ï 544 onder Graaf Wil-
lem , D r

. Jan Furfler van Wittenberg daar heene Wierd beroepen , die dan deri
Thutin* Godsdienft aldaar veranderde, (r) Dochin'tThuringer-land

, zooverre
als het den Keürvorft in dietydtoequam, isdöordealgemeene ri/fratfe?

van 't jaar 1 5 18 wel de meefte veranderinge gefchied , alhoewel reeds te

Weiraar. vooren , in 't jaar 1517 Myconius 'm Weimaraltot het Predik-ampt was
beroepen , die zulks in Thuringen eerft recht ter deegegeleert hadde,
en wel , volgens de taal van een ZèekerSchryver, nadat hem God van
binnen , en Luther van buiten had te vooren gepredikt. fj) Naderhand,
wanneer nu den Hartog Joris overleeden was , lietHartog Hendrik, 'm

't jaar 1539 door Ju/lus Menius en andere ook in zyn gedeelre een Onder-
zoek doen , het welke van noch ëèn in 't jaar 1 540gevolgt wierd. (r) In

EiffQ». "tbyzonder is'ertotE'rffurt, ontrent het jaar 1522 dooreenige geleerde
Mannen , heel veel hervormt geworden , temeer, door dien Luther op
zyne reize naar Wormbs , bók aldaar gepredikt had. (») TotGotha

Gotha. heeft Myconius , in 't jaar 1 5 14 beginnen te prediken , waar in hy , gelyk!

ook meede in het opzicht over de omleggende Kerken over detwee-
weimar. en-twintig jaaren lang heeft volhard, (x) Tot Weimar wierd 'er in 'tjaar

IJ23
(k) Drefferus Part. II. Milten. VI. p. 107. Chytrxus Lib. XV. p. 249.Scuket. Anna!. Part.T.

p. 81. feqq. Hilt Mft.ap.SagittariumHiftor. Halberft. p. 86.92. (I) Chytrseus !.<:. Drefferus I. c!

p. 12'i.Seckendorff. Lib. I. p. 246. II. p. 83-Scultct. I. p. i2f. 206. Sagittarius Antiquit. Magdeb.'
Pomarinus Chron. &c. (m) G. Olearius Halygraph. p. 25-3. feqq. C. Thomafius in fupplem. Hiftor.
der Weifsheit u. thorheit III. thcil. p. 1. feqq. Scckendorff. Lib. III. p. 372. feqq. (o) Seckendorfff
Lib. I. p. 241. (f) Lib. III- p. 20. ($)Ibid.p. 4^8. (r) Ibid. p-4f7- (•» ) Sculterus Annal. Part. I.

p. 19. 0> Seckendorif. L. III. p.222. (wjldem. L.I. p. 1S2. Scultetus. p. 80. (x)lbid.p. in.
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1 513 een difpuyt teegen de Miffe gehouden, en ter zelver tyd ving D r
. Ja- J^öd

kob Strausaan, tot EifTënahtepreediken, endezichtbaare Afgooden te Eifenah.

vernietigen: (j) nadat 'ervoorheene, in 'tjaar Ij'^^ twee Monnikken

al begonnen hadden , opentlyk teegen het Pausdom te leeren. (t) Gelyk

als dan in dit zelve jaar Dr
. Cafpar Guttel van Eifzleben , eenigepredikatien A">A*d.

op de markt tot Arnftad gedaan hadde. (a) De andere plaatzen ga ik met

voordacht voorby.

8. In het Lausnitzer gebied , hebben de Steeden , Gorlitz en Lauben, uböm«*

in 't jaar ijxy zich zelfs van het gebied des Biffchops van Meiffen ontflaa-

gen , en de nieuwe maniere ontrent den Doop en het Avondmaal, na

hetonderwys van den Diaken , Francifcus Ahenobarbus , (gelyk alshy

zich op Latyn , om dat het beeter luidde als Rootbaard , liet noe-

men,) aangenoomen. (£) Noch te vooren hadde tot Kotbus , in 't jaar

1511. D r
. jM» Gr/f/imiitf in het Kloofter al gepreedikt , en hy hadde daarna

zyne leere tot VVittenberg openbaar gemaakt, (c) In dit zelve jaar 152$

begoft ook den Godidienft in 't Land van Heffen te veranderen , en zulks HcffeD*

wel by de volgende geleegenheid. Het gebeurde dan in 't jaar 1 5 24 dat de

Landgraaf Filips , op eene reize na Heidelberg , Melanchthon dicht by

•Frankfurt ontmoete , en terftond opeenige voorgeftelde vraagen, een

fchriftelyk antwoord begeerde. In het volgende jaar hield hy met den

Keurvorft van Saxen , Jan , en des zelfs Zoon, de Prins Jan Fredrik

,

een t' zamenkomile tot Kruisburg in Thuringerland , alwaar deeze

twee met hem over den Godsdienft: in gefprek quaamen , en hem ver-

fcheidene zaaken vertoonden,waar door zyne valfchevooroordeelenvry

wel wierden weg-genoomen. Ja hy zoude toen ter tyd zelfs zoo zeer be-

weegt geweeft zyn , dat hy zoo aanftonds zich verluiden liet : Hy wilde

lyf en goed , land , luiden , en alles liever verliezen , als van het Woord Gods

afvallen ; (//) zoo als de Keur-Prins , daar na zulks ook aan den Mar-
ïchalk van Doltzig verhaalt heeft. Gelyk hy zich dan ook niet aan het

afraaden des Gardiaans van Marpurg , noch ook aan het misnoegen vari

zyn Schoonvader , den Hznogjoris van Saxen keerde (e) Waar op hy
in 't jaar 1 5 26 , na den Ryksdag van Spiers , de Reformatie ook voort by
der hand nam , met raad en daad daar in door een zeeker Fransman , ge-

naamd Francois Lamberts geholpen wordende , die van Luther ook zeer

hooggeacht wierd. Dee/.en man nu flelde zeekere Hellingen (Thefes}

teegen het Pausdom op , noodigde alle de PaapenenMunnikkendaar
toe , en verdeedigde de zelve ook zoo wel, dut zy alle befchaamt ge-

maakt, endaar door genoodzaakt wierden , om het land te ruimen. Hy
wierd naderhand op de nieuwe Academie van Marpurg, Profeffor, en
tot Inlpector [of Onderzoeker] wierd Adam Kraft, of Crato , geboor-

tig van Fulda , verordent. Na dit difpuit nu moeiten de Munnikken en

Bagynen uit het land , ende Pauffelykedienft uit de Kerken \vyken.(/)

In Frankenland , onder het gebied van den Markgraafvan Brandenburg,

is 'er door het beftier van den Markgraaf Joris, heel veel hervormt , ge-

lyk als uit zyn fchryven aan zynen Heer broeder, de Markgraaf Cafimier Franke-.;

wel te zien is. (g) Alsmeede, uit die 17 punten der Reformatie, welke land -

hy aan den Keurvorft van Saxen , en Landgraafvan Heffen , heeft meede-
gedeelt.(/.0 Daar na,in't jaar 1 >• 28 is 'er een onderzoek in alle die plaatzen

gedaan, en daar zynzeekereKerkelyke wetten,en andere inftellingen ge-

<2_ 2 maakt.

(j) p.163. (s()p. 131. (<t)p.i3f.(J)Seckendorff. Lib.II. p. 3f.Scu1tet. Lib. I. p. 288. (c)Idem
p. 135-. (i) Seckcndoiff. L. ll-p.Sf. (t) Scultet. L. 1. p. 287. (f) Idem&Seckendorffius Lib. II.

p. 40. Leuchterus de antiqua Haflorum fide Chriftiana & vera. Clozius de Reformatione Ecclef. iit

Haflia , & Garthius de eadem. It. Erasmi Sabini Hofneri vom alten Glauben der Heffen, cap. VIL
p.37.feqq. (g) Scültet. Lib. II.p.63. (b) Seckendorff. L. 11. p. 121.
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jaar Mo. maakt, (i) Doch de Bisdommen van Bamberg en Wirtzberg , zyn tot op
' deezen huidigen dag toe in hunnen ouden ftaat gebleeven.

nrandca- ^ jn de andere Brandenburgfche landen, zoo als ze toenmaal Hon-
den , is het ook al zeer traag en langzaam toegegaan , nadien de Keur-
vorft Joachim de I. by het Pausdom bleef , en dat zyn zoon , Joachim de II.

wel door het aandryvenzynes moeders de Lutherfche Leeraars byoog-
luikinge toeliet, maar nochtans zelfs geen opentlyk werk daar van maak-
te , voor en al eer dat den Hartog Joris van Saxen nu reeds al overleeden.

was. Waar na hy , niet teegenftaande dat zyn Schoonvader , deKoo-
ning van Poolen , heel heevig daar teegen was, in 'tjaar 1539de vry-

heid van den Godsdienfl in 't openbaar invoerde , en die zelfs ge-

bruikte , waartoe ook den Bifichop van Brandenburg , Mattbias , het

zyne deed. OndertuiTchen wasnu de Nieuwe-markt , als ook het Bran-
Krote». denburgfche gedeelte van der Laufznitz , en het Hartogdom Krollen in

Silezien , welke Landfchappen zyn broeder Jan beftierde, reeds al in

't jaar 1532 hervorrrit geworden , en metSaxifehe Leeraars voorzien.
Aanhait. (£) In het Anhaltifche gebied , hidde Lutber alin 'tjaar iyzi totZerbfl

gepredikt , en in 'tjaar 1 728 het KloofterMunchen-Nietiwborggerefor-

meert , alles door toedoen van den Hartog Wolfgang. Endaar na bracht

het de bekende Hartog Joris zoo wyd , dat in 'tjaar i
> 3 1 de Heeren zyne

neeven , Jan enjoacbhn, ook in hun-gedeelte den Godsdienfl: verander-

den , en Nicolaas Huisman binnen Deflbuw tot Paftoor inftelden , alwaar
suzicn. re vooren zeerheevige vyanden en lafteraars gewoed hadden. (/; Onder
steflau*. die van Silezie heeft wel voornaamelykBreflauw zich al heel vroeg op

de Lutherfche zyde begeeven , nademaal de burgers al in 't jaar 1 5 zi door
den Markgraaf , Joris van Brandenburg, aan het Hof van den Kooning
Lodewyk ten beften daar over verontfchuldigt en verdeedigt wierden

,

wanneer 'er, weegens deezehaareveranderinge, ten Hoove over haar
tignitz. geklaagt wierd. Ook hebben ontrent deezen tyd tot Lignitz , onder den

Hartog Fredrik, Fabiaan Ekkelen Sebafliaan Scbubart gepredikt , welke ter-
Munfter- ftond daar na , in 't jaar 1539 Marten Teflander noch tot hunnen Amptge-

noot kreegen. Die van Munfterberg betuigde ook, door eigenhandige

brieven aan Lutber , haar mishaagen in het Pausdom. (jn) In 'tjaar 1513
begon Dr

. Jan Hertz tot Breflauw in 't openbaar te prediken , hy wierd

ook van den Raad , door een byzonder verweerfchrift daar in befchermt

,

en van den BifTchop zelfs beveiligt , die ook tot de reformatie van Silezie

zeer behulpzaam was. (ji) Doch in het Hartogdom Sagan, liet Hartog
sagan. Joris van Saxen , dien het te dier tyd toequam , geene vryheid altoos toe,

of fchoon wel eenige Paftooren hier en daar op de dorpen , zomtyds ee-

jaager«i- nige predikatien deeden. Maar over het Jaagerendorpfche , had de
dorp

' Markgraaf Joris van Brandenburg het gebied , die daar in zoo haaft als het

hem moogelyk was verandering begoft te maaken. (0) Poomeren nu ver-
roomcren. fcreeg haare Geloofs-veranderinge wel meeft door Jan Bugenbaagen , een

inboorling van dat land , die Lutber in 't eerft uit het leezen van zyn boek,

van de Babylonifche gevangenifle , voorden allerflimften Ketter hadde
gehouden, doch hy was kort daar na, door dat zelve boek ook bekeert

geworden, (ƒ> ) Deezen man rechte met Andries Knophuis , de Schoole tot

Treptouw op , door welke twee 'er van tyd tot tyd al meer en meer
overtuigt wierden , alhoewel andere , weeder een ander Franciskaaner

Mun-

(t) Scultct. II. p. ifo. Conf. Cafpari Luien vitaGeorgii March. Rrandenb. (O SeckendorrT.

Lib. UI. p. 134. Chytrxus Lib. XV. p. 388. Andreas Angelus Chron. Brand. Lib. lH.p.331. (I) Sec-
kendorrT. 1. cp. 40. yof. J07. Scultct. Lib. Lp. I4J. II. p. 371. 399. (w) Scultetus 1 c. p. 44. 118.

(») Ibid. p. 147. Seckend. Lib. I.jx 207. II. p. 36. III. p. 244. &omnmoCurxus Annal. Silel. Vid.

omnino Frid.LucainSchleiknsDeakwiirdigtteiten. (#) Seckendorff. L. II.p.61. (/>) Ibid. p. 1 79.
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Munnik , als den eerden aanlegger van deeze veranderingen ftellen. On- 1*» md.

dertullchen begon de BilTchop van Camin eene vervolginge aan te rech-
tot MDC"

ten , zoo dat Bugenhagen , in 't jaar 15x1, na Wittenberg trok , en den

Abt van Beltzig in zyne plaats Paftoor wierd. Doch in 't vervolg ver- StettiB .

zochten die van Stettin een Predikant uit Wittenberg te moogen heb-

ben, en ze verkreegen daarop M r Paul Khodius , een Quedlinbiircer

,

welken de Raad, in 'tafweezen van den Hartog Bogiflaus , ende^Bif-

fchops, liet prediken , het geene den Hartog, na zyn weederkomft,
ookeindelykdoorde vingeren zag. Naderhand heeft men algeffaadig

wiifelbeurten gehad , alzoohet'er onder Hartog Joris y zeer hart, en,

onder Filips , zeer zacht toe-ging , tot dat 'er, in 't jaar i 544 , eene al-

gemeens verbeeteringe beflooten , en door D r
. Bugenhagen voltrokken

wierd. (4O

10. Na dat ook Albert , Markgraaf van Brandenburg , Groot-Meefter

van de DuytfcheOrde , tot Nurnberg op den Ryksdag , door hetfpree-
Ptm c"'

ken met Andriet Ofiander , eenige kenniffe der waarheid hadde verkree-

gen , zoo beriep hy , in 't jaar 1 ƒx3 , een vriend van Lutber
, genaamd

Jan Briesman van Wittenberg , die , onder veel teegenfpraaks en laagen ,

tot Koningsbergen leerde , tot dat 'er eindelyk door 't bevorderen des bcTg"£V

Markgraafs, in 't zelve Oofterfche gedeelte van Pruh fen, eene volkoo-

mene veranderinge der gebruiken en manieren van leeren gemaakt wierd.

Wantdaarwaarennoch, in de twee volgende jaaren , Paul Speratus , en

Jan Polyander , by-gekoomen , welke, beneevens deneerften, over de
2.0 jaaren lang aldaar hebben geleert. £11 , wanneer nu Albert volkoomen
Hartog van Pruiifen wierd , en dat de BilTchop van Sambland

, Joris van
Polnitz , hem de weereldlyke heerfchappye van zyn Bisdom ook overgaf,

zoo kreeg hy daar door een veel volflaagener macht en geleegenheid , om
het Pausdom t'eenemaal af te fchafTen. Naderhand , in 't Jaar 1 526, heeft

hy ook eene Kerken-orde ingevoert , zoo als het die tyden toenmaals
vereifchten. (r) In het overige deel van Pruiffen , voornaamelyk tot Dant*fc
Dantzik, heeft ook al, in 't Jaar 1 5 zz , een Munnik eerft aangevangen
op de Euangelifche wyze te prediken, enhy is dierhalven ook, vanden
Raad , in de Marien-Kerke aldaar , aangenoomen geworden. Naderhand
heeft men, in 't Jaar 1

5"
z. 5 , Dr

. Bugenhagen van Wittenberg daar heene
beroepen , om een tyd lang aldaar de Reformatie te bevorderen , na dat

evenwel te vooren den Kooning van Poolen , op het aanftooken der Paa-
pen , in de ftad was gekoomen , en de Euangelifche Predikanten weeder
van daar verdreeven hadde. (5) Vervolgends hebben daar na de Boheem-
fehe Broeders, in hunne ballingfchap , onder den Kooning Ferdinand

,

zich ook voor een gedeelte na Pruiffen toe begeeven , en, in 't Jaar 1 ƒ48,
totThoorn, en elders, veele van het Pausdom afgetrokken. (f) In 't

Jaar 1 5x4 hebben ook de Hartoogen van Meekelenburg , Hendrik en Al- wg
1*1"1"

bert , van Lutber eenige Leeraars verzocht , als wanneer dan de eerfte

,

voor zyn deel Mr
. Gebbard Oenek bequam , en tot de Reformatie nevens

andere gebruikte. Hartog Albert bleef noch by 't Pausdom, na wiens dood
Hendrik des zelfs Zoonen Lutherfch liet opvoeden, en het overige ver-
anderen. Wanneer ook inzonderheid de Hartog Magnus , Biffchop van
Schwerin, in 't Jaar 1538, de zaak zeer ernftig voortdreef , of hy al

ScJweiilu

fchoonvan/f/^rfwelzomtydseenigzinsdaarin belet wierd. («) En wel

<2_ 3 voor-
(q) Idem p. 179-Lib. UI. p. 139. jio.Sculret. p. 84. 126. II. p. 419. Chvtraeusp. 35-6. 376. Mi-

crelrasHift.Eccl. p.^S.feqq. & omnino Cramerus PommerifchcKirch. Hili (r) Vid.Chytnrus
Lib.XL. p. 2.80. feqq. Scultetus P.l.p.143. 294. P. II. p. 76. Seckendorff. Lib.1. p. 293.197. II.

P.364Q. DreiTerusS'achfifchcChron.p. 522. (s) Scult.p. 132. 300.P.H. p.86. (t) ReeTivoKcius
Hill. Eccl. Slavon. Lib.I. p. f9. 63. 113. Lib.lll.p. 347. («)Chytrsus Lib.XIll.XV: & XVII.
Scultet. p.zcj. Petcus Lindenbergius Chron. Roftoch. Lib. IV. c. 1.
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voornaamelyk hadde Henrik Wollenfms , AIberts Hof-Prediker, de Papi-

flen tot Wifmar al in 't Jaar 1 5^4, geweldig overtuigt , en, beneevens

Hendrik Neiier , ontrent PaalTchen , na malkanderen , met eenen zeer

erooten toeloop gepredikt , waar ontrent hen veele voornaame luiden

teegens hunne vyanden befchermden. (x) Tot Roftok ving Mr.Joachim

Sluiter eerft aan met de Papillen in 't openbaar te weederleggen , maar hy

moeft daarom ook in 't kort de ftad ruimen, doch hy quatn wel haafl,

op het verzoek der Burgers , weeder , die hem ook , wanneer de Paa-

pen hem in een gat gefmeeten hadden , met geweld weeder uit haare han-

den verloften , totdat 'er, van tyd tot tyd , meer en meer beweegt wier-

den , zoo dat eindelyk de Raad toeliet , om vry te moogen leeren , tor

zoo verre, dat, ontrent het Jaar 15x9, en de volgende Jaaren , alle9

volkoomentlyk hervormt is geworden, (j )

In Needer-Saxen, en voor eerft in 't Luneborgfche , totZelle.

Brons n'yfc-

Grubcnha

8e-

Hïtiover.

Hildes-

heiin.

I I.

heeft Hartog Ervft , al in 't Jaar 1 f 25 , door Marten Oudermark , den Gods-

dienft beginnen te veranderen , en hy heeft zyn Heer Vader , die het

zelve, door oprokkenen van andere wilde verhinderen , tevreedege-

ftelt. En , door dien hy in de zaak zelfs geen geweld altoos gebruikte ,

zoo ging het op andere plaatzen al wat langzaam toe. In Lunenburg zelfs

hebben ïredrik llenning , en Hendrik Otto , eerft in 't jaar 1 530 den grond

der Reformatie gelegt. Waar na Jan Lampadius , Hartwicb Ekkenberg , en

andere, zyn gevolgt, tot dat den Raad, op het verzoek der Burgers,

aan Stephen Kemp van Hamborg, eindelyk een plaats inwilligde. Hier na is

Urbanus Rhegius , door Hartog Ernfls vergunninge , twee jaaren lang al-

daar geweeft, na welke, van tyd tot tyd , Paul van Rhode en ïredrik Hen-

nïng zyn gevolgt. Ter zelver tyd is ook tot Gottingen , door Hendrik

Hindzel , aan het werk der Reformatie gearbeidt. (z) In Bronswyk was 'er,

geheele drie jaaren lang, veel onruftover de veranderinge , dewyl de

Munnikken zich daar heel hart teegen aan fielden , en daarom , in 't jaar

15x4 , eene vergaaderinge aldaar hielden. Naderhand, als de Raad de
zotheeden meer en meer bemerkte , zoo liet de zelve Jan Koopman en

KoenraadTrutenbeü onverhindert preediken , welke de meefte inwoonders

allengskens ook toevielen. Vierjaaren daar na verkreeg eindelyk de Bur-

eerye , dat D r
. Bugenhaagen van Wittenberg alles veranderde , en eene

Kerken-orde aldaar inflelde , waar by Mr
. Martin Gorolitz de eerfle Opper-

Predikant wierd. O) In het Grubenhaagfche gedeelte , heeft Hartog Fi~

Ups daar na , in 'tjaar 1534 eerft beginnen te veranderen , en daar toe Ni~

colaas van AmsdorffgthmïVx , en Ernft Brumeefler tot Opziender ( Infpeiïor')

aangeftelt , doch tot Eenbeek heeft hy de twee Collegien van Dom-hee-

ren afgefchaft. (b) Ontrent die zelve tyd , is 'er ook al iets diergelyks tot

Hanover voorgevallen, alhoewel Hartog Erik zelfs , bencevens de ge-

heele Raad daar teegen was, die ook daarom uit de flad week. Weshal-

ven aldaar een geheelen nieuwen Raad wierd aangeftelt , die Rudolpb

Mylius van Hervort tot Opziender , en Joris Scarabeus tot zynen Ampt-
genoot verordent heelt. Het is waar , de Hartog wilde de flad beleegert

houden , doch die twift wierd door Middelaars bygelegt , en daar op
fchreef Urbanus Rhegius hen eene Kerken-orde voor. (c) In 'tHildesheim-

fche gebied had de Biffchop de zaak lang teegen gehouden , tot dat , ter-

\vyl den Bronswykfchen oorlog noch duurde , de Raad, in 't jaar 1524
Dr. Bu-

(x) Vid.fup. (y) Chytraeus p. 371. Scuttetus L. II. p. 314. Lindeberg.l.c.p. 1 13. (^) Lindeber-

gius 1. c. Chytneus Lib. XIII p 326.Scultetusp. 210. &P. II. p. 32i.Seckcnd.p. 294. (a) Idem

Lib. 11. p- 120. Ill.p. 448, 45-2. Scult. 207.P.II.P. 15-1,429. (b) IdemP. il. p. 419. & Joh. Lez-

nerus Dailcl. und Einbeckilche Chron. L. VI. p. fó. feqq. (c) Idem 1. c. Scckend. L. Ill.p. 87.

720. Chytrteus Lib. XIV. p. 3 f2.
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Dr
. Bugenbjagen ontbood , die de veranderinge voorts volvoerde. tV) J***10 -

Daar en tee^en begon dezelve totGolzlar , alin'tjaar ifn, wanneer

Jan Kleppen aldaar in de Voorftad predikte , en wanneer het aan deezen aoftiar.

verbooden wierd , Diederïk Smedeken , die nochtans in de gevangenis

weeder afviel. Kort daar na moeft. Kleppen den Predikftoel al weeder be-

klimmen , en eindelyk wierd JjniVezel, in 't jaar 1524 op eene ordent-

lyke wyze , aldaar tot Predikant aangeftelt : tot datnamaals , in 't jaar

1 s 28 Amsdorffvan Maagdenburg alles quam veranderen , en eene nieu-

we Kerk-orde maakte , waar by Johannes Amandas Infpeftor wierd. (O
1 2. Verders pryft men , 'in den iVeflphaalfcben Kreïts , Koenraad , Graaf £n

e
.'

fph, '

van Tbckelenburg zeer daar in , dat hy de aldereerfte is geweeft , die al-

daar op de aanfpraake van den Landgraaf FiUps, alin'tjaar 1525 heeft

laaten reformeeren , het geene door Jan Pollias, een Poëet , isuitge-

voert. (ƒ ) In 't jaar 1519 hebben de burgers van Minden , Nkolaas Kraag
Minden*

tot Predikant aangenoomen , en den Pauffelyken denft afgefchaft , al-

waar Albert Nifeus alreeds eenige jaaren te vooren al gepredikt hadde. ( g )

Vervolgens had ook de Billchop van Munfter , Fronoipeus , indeftadvan o"cnbi%-

Ofnabrugae vergunt te prediken , doordien hymet den Landgraaf Fi- %.*•

lip eene goede vriendfchap onderhield. Doch de Dom-heeren (lelden zich

heel heevig daar teegen , en wierd het werk zelfs ook zoo wel door haar,

als door den oproer van Munfter uittermaaten zeer verhindert. Niettee-

genftaande dat aldaar reeds , in 't jaar 152] Barent Kothman , in de

voorftad vrvelyk het Woord verkondigt hadde , en namaals in de ftad

zelfs was gekoomen. Waar na de beroerte met de Weederdoopers be-

gon. Naderhand heeft , gelyk als gezegd is, deBifTchop wel eene her-

vorminge voor gehad , doch die wierd, door de Keyzerlyke verbods-

brieven , (inbibitoria) en den daar op volgenden Smalkaldilchen oorlog

belet , en hy wierd noch daar en booven van den Paus zeer daar over ge-

plaagt. (ƒ>) Daar en teegen hebben die van Paderborn , na het overly-
Padett rnj

den van den Billchop Erik , 'm 't jaar 1 5 ] 1 twee Lutherfche Predikanten

aangenoomen , doch de volgende Billchop , Herman , vervolgde hen zeer,

en joeg de Predikanten weeder weg. Naderhand zyn onder het werk der

Weederdoopers , nochtans twee Kerken , die in de macht van den
Raad ftonden , met Lutherfche Predikanten verzien geworden. (/) In

Lemgouw en andere plaatzen , is reeds te vooren al veel verandert , al-

hoewel niet , zonder teegenftand van veele, ook zelfs van de Groote.

(.*) In Breemen begon de verandering al in 't jaar 1522. maar de MifTe , Bieto™.

en andere dingen , wierden in alle de Kerken , behalven in den Dom ,

eerft in 't jaar 1525 afgefchaft. In 't allereerfte hadde aldaar Hendrik van
Zutphen , twee jaaren lang gepredikt , en van de Paapen heel veel leeds

uitgeftaan. Daar na hebben , een Licentiaat , genaamd Jacob , beneevens
zyn broeder , Jan Timan van Amfterdam , de Reformatie by der hand
genoomen , tot dat daar eindelyk in 't jaar 1520 ook eenige Kloofters

wierden toegeflooten , en dat van de Auguftyners ,• wierd in een Gymnafi-
um of Hooge-Schoole verandert : en in 't jaar 1 532 wierd de Mille, be-

aeevens de andere Roomfche Ceremoniën , in den Dom ook vernietigt.

(/) En daar door hebben ook de andere plaatzen , daar toe behoorende

,

eene diergelyke veranderinge begonnen , en in 't byzonder heeft Hartog
Joris , Billchop van Vehrden , zich zelfs tot de Lutherfche Godsdienft

be-

(d) Idem. p. 402. f14. Seckendorff. lll.p. 397. Catal.Epifc. Hildesh. p. 33. (e) Chytrxus p. 367.
Sculictus p. 5i. II. p. 15-3. DrefferusS'achiïfcheChronp. 5-19. (f) Scultet. P. I.p. 293. (g)Seo
kendorff. Lib. II. p. 145-. (b) Lib.lll.p. f13. Chytraeus Lib. XV. p. 4Si.DreiTerus,'t>leidamus,
Krenshermius &c. (0 Scultet. part. II. p. 371. 447. (k) lbid.p. 32,1. (I) Chytraeus p, 248. 330. feq<j.

Seckendorff. p. 295. Scultet. p. ** 24. 207. & 11 . p. 1 jo. 377.
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begeeven , en aan de Predikanten vryheid, en ook het huwelyk toege-

laaten. (jri) Om nu van de andere omftandigheeden , ten opzichte der

Kerke , Uil te zwygen.

13. In Hamborg quam in 't jaar 1 jb'3 Mr
. Stephen Kempe, een Francif-

caan , die aldaar metMr
. Orden Stifel, onder veele moeyelykheeden zoo

lang leerde , tot dat drie jaaren daar na, Jan Zegenhaagen van Maagden-
burg , en Jan Fritz van Lubeek, daar by quaamen. Maar dewyl'er zoo
wel van de Papillen , als van de Lutherfche Predikanten , op den Predik-

ftoel teegens malkanderen meer gefcholden , als wat goeds geleert wierd,

zoo beval de Raad , om vreedens halven , datze met zachtmoedigheid

zouden te werk gaan. En wanneer men echter tot geene rulle konde
geraaken , ftelde men een openbaar difpuyt aan , waar in de Paapfche

fchreeuwers te kort fchooten en daar door gedwongtn wierden te wyken.

Kort daar na kwam Dr
. Bugenhaagen aldaar , en ftelde de Kerkelyke- en

Schoolzaaken in 't jaar 1518 opeenbeetervoet , waarby men dan een

Kerken-orde liet uitgaan , en Johannes JEfinm tot Opziender maakte.

00 Daar en teegen was 'er als noch geene zoodaanige vryheid in Lubek

,

maar de burgers liepen noch met meenigten na buiten , naOldeslo, al-

waar de Kooning van Denemarken een Lutherfch Predikant onderhield.

Eindelyk , wanneer de Raad , in 't jaar 1530 meerder fchattingen eifchte,

zoo bedongen de burgers daar onder , dat de Predikanten , Andries wil-

lemszoon en Jan Walhoff, diemen ontrent twee jaaren van te vooren , ter

ftad uit hadde gedreeven , weeder zouden herftelt, en de vryheid var*

den Godsdienft op een vaften voet gezet werden. Het geene zy ook voor

zoo verre verkreegen , dat die twee boovengenaamde Predikanten , in

de Marien- en Pieters-Kerke weeder zouden moogen prediken. En door

dien de Papilten en Dom-heeren vervolgens wat veel geraas daar over

maakten , zoo werkten die maar alleen daar door uit , datze t'eenemaal

van alle de Predikftoelen wierden afgedreeven , en noch Mille , noch ee-

nige andere Roomfche ceremoniën , meer houden dorften. Waarop
dan Dr. Bugenhaagen de zaaken aldaar verder in ftaat bracht ; waar na de
vreede tuifchen den Raad en de Burgerye ook weeder wierd herftelt. (»
Op eene zoodaanige wyze hebben de vrye Ryks-fteeden meeft alle moe-
ten doordringen, alwaar de gemeene man , altoos de hooge Overigheid

is voorgegaan , en de vryheid haares geweetens zelfs gezocht heeft te

bekoomen. Tot Frankfurt aan den Main lieten eenige uit den Raad , in

't jaar 1522 Hartman ibach in 't Katharinen Kloofter prediken, daar den

Raad verder op ftil zweeg. Deeze man wierd daar na, in 't jaar 1515 van

Dionyfiiis Meiander , een Francifcaaner , en Jan Barentszoon van Algesheim,

een Dominikaaner Munnik , teegen de Papillen bygeftaan. Waar na het

volk in een oploop, terftond alle de Paapfche misbruiken t'eenemaal wil-

de afgefchaft hebben. Om welke reededen Raad zich dan genoodzaakt

vond , om de gemelde twee tot wettige Predikanten aldaar aan te fteflen,

en ten laatften als de Papillen met haare weederlegginge niet en koften te

recht geraaken , drie Kerken voor de Lutherfche in te ruimen. De overi-

ge omftandigheeden vallen hier te wydloopig , dewyl 'er buyten dat noch
veel noodzaakelyks te vernaaien ftaat. (/O

1 4. De Stad Nurnburg nu is op deeze wyze hervormt geworden , naa-

melyk , dat Andries Ofiander , in 't jaar 1522 den 23^11 van Sprokkel-'

maand , aldaar de eerfte predikatie heeft gedaan , waar op hy zoo aan-

ftonds
(m) Chronicon VerdcnfeMftum. (») DrclTerus SachfifcheChron. p. fip.Chytrxusp. 25-0. Lib.

X . ScukCt. p. ióo. II. p. t f 1 . SeckendorfF. p. 244. & L. II. p. 1 20. III. p. 8S. & Authores Annalium.

(o) Iidem Drcilèrusp. fS4- Chytra;usp.497.Scu]t. II. p. 15-3, 316, 360. Seckendorö". L. II. p. 119.

IU.18. (/>) Idem L. I. p. 343. feqq. Scultet. p. 12,1. & 301.
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ftonds aldaar Predikant wierd , welken ook de twee Kerk-voogden • J*rl*^

( Pröbflen ) van 5'. Sebald en S*. Lainvrens , Joris Pefder en Hettor Benmer *

toen ter tyd daar inne behulpzaam waaren. Twee jaarén daar na nu héb-

ben deeze de geheele Mille , beneevens de andere Paapfche ceremoniën ,

t'eenemaal afgefchaft , en haare reedenen die ze daar toe vermeenden ge-

had te hebben , in openbaaren drukuitgegeeven. Doch nadien 'er noch

vier Klooders Paaps gebleeven waaren , zoo (lelde men een t'zaamen-

fpraak , tulfchen de Munnikken en Lutherfche aan. Waar op de Mun-
niken voort t'eenemaal afgefchaft wierden, en gedwongen om burgers

te moeten werden. (</) Die van YVormbs waaren reeds al van te vooren ,

Wotn,fc -'

door Luthers flandvadigheid , overtuigt geworden , en ze hadden in

't ja.ir i < 1 1 , niet teegendaande het Icherpe verbod des Keizers daar tee-

gen , nochtans Lutherfche Padooren aartgenoomen , en hen, alzoo de

Paapen aan haat geene Kerken wilden inruimen , ondertufichen op ande-

re plaatzen prediken laaten. Tot dat in den boeren-kryg , in 't jaar i f i y Spicrs.

de Papillen uit vreeze , alles goedwilliglyk toelieten , en de Kerken van

zelfs overgaaven. (r) Ontrent eeven zoo ging het ook totSpiers toe , al-

hoewel eerft in 't jaar 1 540 , alwaar den Raad ook al in weerwil des Rey-

zers , twee Predikanten" beriep , en daar meede een begin van de Reforma-

tie aldaar maakte. (O Gelyk als nu tot Regensburg wel terflond , ift den bigT"'

aanvang , in 't jaar 1 f 13 al zommige AugudynerMunnikken teegen het

Pausdom gepredikt hadden , zoo zyil ze echter gedaadig , voorden
Bilfchop deezer plaatze , daar in verhindert geworden , niet teegen-

ftaande dat 'er wel in 't heimelyk , en in de huizen hier en daar meenig-

maal gepredikt wierd , en dat ook in 't jaar 15-38, een fchoolmeefter van

Wittenberg , genaamd Kafpar Navius , veel goeds by de jeugd dichtte.

Ten laatden , 'wanneer in het Jaar 1541 de Keurvord van Branden-

burg , en Landgraaf van Hellen , op de Ryks-dag aldaar haare Pre-

dikanten prediken lieten , zoo brak eindelykde Raad , op het gedaadig

aanhouden der burgers , aldaar door , en begod in 't volgende jaar na

de Paullelvke misbruiken te vernietigen , alwaar toenmaals Erafmus Zoll-

ner het eerde als Predikant aangedeld wierd , beneevens Jan For-

fler van Nurnberg , en Leopold Mo/er, by welke D r
. Hieronymits Nopus uit

Wittenberg daar na noch bygevoegt wierd. (0 En op dat ik Augsburg Aussburs-

hier ook noch aanknoope , zoo heeft in 't jaar 1 yzx Dr
. Joan Frofch , een

Carmeliter Munnik , het eerde aldaar begonnen zich teegen de Papiden
aan te dellen. By welken niet lang daar na , Stephen Agricola , en Urbanus

Regius , gevoegt wierden , beneevens Michiel Cellarius , een aanhangeling

van Zwinglins. In 't volgende jaar daar na , begon ö\ Jan Speifer , met
grooten toeloop en nuttigheid , het Woord te verkondigen , en vervol-

gens wierd 'er op den Ryks-dag , aldaar het openbaare prediken wel ver-

booden , maar wanneer die nugeeindigt was , zoo ontbood den Raad,
in 't jaar 1531 Wolfgang Miifculus van Straatsburg aldaar, die beneevens

Joan Ehinger , zes jaaren lang inde Kerke van 't H. Kruis predikte, tot

dat 'er noch al meer andere , als Sebafl'iaan Mayer en Theobal Nigri , daar by
kwaamen. Wat voor vervaarelyke beroerten 'er toenmaals wel hier on-
trent , tuiTchen de Lutherfche en Zwingliaanen zyn voorgevallen, tot

groote fchaade en ergernifle van allemenfchen, zulks zal elders noch
naader verhaalt werden. De eerde nu hebben dit maal voor de laatde wy-
ken moeten , nadienze van de andere , gelyk als men fchryft , door ree-

dekaavelen t'eenemaal overwonnen waaren. (jt).

II. Deel. R ij. In
(<]) Crulius Anaal. Suev. P. III. L.Xp.f7f.Scult. P.I.p. 121. 212. 300. SeckendortF. L;t>. I.

p. 299. Lib. UI. p. 169. (r) Scultct. l.c.p.80. (*)Seckendorff'. Lib.III.p. 300. (t) Ibid. p. 306.
cMüo. («)Scul:.p. iai.&i6i.Pan.U.p.36f.Scck'end.III.p.i8. ' I
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MDc f ?' Inde andere plaatzen van Schwaaben-land is het, in 't vervolg,

schwaben. met de Reformatie aldus toegegaan. In 't allereerfte is 'er al ftraks tot Ulm,
uim. eenFrancifcanerMunnik, genaamd Jan Eberlin , doot Luthers ftellingen

(the/es) beweegt geworden , die ook met groot genoegen des volks al-

daar verder predikte , maar kort daar na weeder weg gejaagt wierd. Doch
na hem zyn terftond , Hendrik Kettenbach , en andere

, gevolgt , welke
de Paapen op allerhande wyzen zochten te onderdrukken. Doch in 't

jaar 1 5x4 , heeft de Paftoor van Leyhe , de meefte Burgers tot zich ge-
trokken, en alzoo eenen goeden grond in de gemoederen gelegt , tot

dat 'er kort daar na een regtmaatig Predikant , genaamd Koenraad Samius,

een Zwingliaan , voor eerft in de Franciicaaner Kerke , en daar na , in die

vanMunfter zelfs, wierd ingeftelt , wien men, al kort daarna, Joan
Dietzholt , eneenige andere, tot hulpe heeft bygevoegt. Deeze mannen
nu, wierden, in alles, van den Raad heel wel befchermt , zoo dat 'er

allengskens de Paapfche Ceremoniën t'eenemaal wierden afgedaan , en,

in 'tjaar 1 5 3 1 , door Oecolampadius , Bucerus , Blaurerus , en andere, ee-
nige nieuwe ordeningen in Kerkelyke zaaken gemaakt wierden, (x) In
de andere gedeeltens en oorden, is deveranderingeookal, in 't vervolg
van tyd , en byna op eeven zulk eene wyze , gefchiedt

, gelyk als wy
tot nu toe reeds al gezien hebben. Naamelyk, in 't jaar 1511, heeft

Krekh- &hardus Schnepfius , tot Kreichgouw , in het Graaffchap van den Heer van
soLlw - Gemmingen , daadelyk beginnen te reformeeren. Tot Gemmingen zelfs ,

Gcmmin- hebben Mr
. Barent Grubler , en daar na , Wolfgang Bufius , als ook , die ver-

8Cn
' maarde Hiftorie-Schryver , Francifcus Irenicus , de reformatie eerft begon-

nen. In Eppingenzyn, Mr
. Pieter Erberman, en Thomas Rana , de eerfte

Reformateurs geweeft , e. z. v. In 't jaar 1522 , wierd 'er, uitde Hooge-
Haiic Schoole van Heidelberg, Joan Brenzius na Halle ontbooden , die daar

terplaatze, benevens den ouden Paftoor, heel veel veranderde, alhoe-
wel de Roomfche MifTe aldaar noch al tot in hetjaar 1517 in ftaat bleef

,

Kttnits. en, by de Ridders van S'.jfa», tot in het jaar 1540 toe. Tot Koftnitz nu,

begon, in 'tjaat 1514, Jan Zwikte prediken, alwaar dan de Hooge Ove-
righeid het fchandelyke leeven der Domheeren verbood , en ze daar door
ook wegdreef. Hier na , ontrent hetjaar 1 5 2 3 , leerde Ambrofius Blaurer

ter zelverplaatze, waar op dan , na het houden vaneenige dijpuiten, de
Roomfche MifTe , beneevens de Beelden , en alle de andere Paapfche
Ceremoniën, t'eenemaal uit de Kerken geraakten en afgefchaft wierden.

ungcn. Tot Nördlingen heeft , in 't jaar 1524 , Theobald Billicanus ook aangevan-

witten. gen te reformeeren : Maar in 't Wittenbergerland begon zulks wat laater

,

hniT'
doordien Hartog Ulrich , in 't jaar 1 5 1 9 , gelyk als hier booven nu reeds

al verhaalt is , verdreeven , en eerft in 't jaar 1534, door de hulpe van den
Landgraave Filips , en andere , verder in zyn gebied herftelt wierd. Waar

Tubingen. na hy zoo aanftonds de Hooge-Schoole van Tubingen, door Melanchtfon,

Simon Grynaus , tnjoachim Camerarius , heeft laaten reformeeren , doch de
Kerken , door Erhardus Schnepfius , Ambrofius Blaurerus , Matthias Alberus,

Stu,£atd
' en Valentyn Vannius : onder welke Schnepfius over Stutgard , en de naafte

plaatzen daar ontrent, en Blaurerus over Tubingen endedaar-aan-gren-

zende landen, tot Opzieners wierden aangeftelt. (j)

Elfas#
16. In der Elfas hebben, reeds al in 't jaar 1522, Kafpar Hedio , Mar-

tinus Bucerus , enjohannes Oecolampadius , by die van Sikkingen , en el-

ders, geleertj 'yxHedio heeftzelfs teMaintz, in 't openbaar gepredikt,

al-

{x) Vid. Scultet. P. Vp. 1 34. P. II. p. 194. 310. 361. & in vita fua p. f9. Seckendorff. Lib. I.

p. 242. &c. (y) Iidem; Illel.p. 122. 124.134. 160. 222.419. &c. hicLib. II. p.219. III. p. 18.

87 123. 1S3.664.&C. CrulïusAnnal.Suev.Lib.X.p. y8i.Lib. XI. p.604, 627.&C.
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alhoewel hy mifTchien wel meerder mag gehuichelt , als iets goeds ge- *'"***

leert hebben. Afzonderlyk was 'er, tot Straatsburg , in eeven dit zelve strwu-

Jaar , Matthias Zelluu , een heel goed , vroom , en oprecht man , wel- b " rs'

ken de Raad ook opentlyk liet prediken , onaangezien alle de hinderpaa-

len, zoo van denBüTchop, het Kapittel, en alle de Paapen , waar on-

trent men haar fbndvaftigheid zelfs noch pryft. In 't volgende Jaar zyn,

Bacerus , Hcdio , enCapito , aldaar gekoomen , aan welke de Raad, be-

neevens de voorige , vryheid van prediken verleende, en ten laatften is

dezelve, in 't Jaar 15x4, door de gantfche ftad gegeeven , en alles in

een veel beeter orde gebragt •. welk voorbeeld , veele andere meede be-

woogen heeft. De overige omftandigheeden nu, als ook, de daar na ge-

volgde veranderingen en oneenigheeden , werden alle op een ander plaats tandou.

verhaalt. In Landau heeft Joan Vódèt in 't Jaar 1^23, het F.uangelium be- Hil(a0Wt

ginnen te verkondigen, en, in Hagenau , Capito , in 't Jaar 151$. Om
nu van andere plaatfen alhier te fwygen. (?) In de Paltz , te weeten In 't

Nieuwborgfche gebied, begoft Otto Hendrik, na de dood zynes broe-p»itx.

ders, eerft in 't jaar 1541, te reformeeren, door zynen Hof-Prediker
Nieuw,

Micbiel Diller , en Andries Ofiander , waar na hy , in een openbaar verklaar- burs-

ichriftzich daar over verdeedigde. Doch inde Keurvorftelyke Paltz,

heeft de Keurvorft Fredrik twee jaaren daar na, vergunt de Miffe in 'r Keur-

Hoogduits te moogen doen , en eenige geloofs-vryheid toegelaaten. Palts'

Waar ontrent de voorgemeldte Otto Hendrik veel deed, die over deeze

zaak zelfs in perfoon na Heydelberg toe getrokken was. Eindelyk heeft

de Keurvorft Fredrikdelll. na de wyze van dien tyd , het overige in or- Twee-

de gebragt, en zicht' eenemaal by de Switzerfche Leeraars gehouden. bruss«n.

Maar in het Hartogdom van Tweebrugge hadde de Palts-graafLodeuyk nu

reeds al in 't jaar 15x3. de Reformatie laaten beginnen door Jobannes Sche-

bélius , en de Paapen laaten wegjaagen. O) In Beyeren heeft de Reforma- Betren;

tïe door de groote tegenftand der Papillen , weinig kunnen doorbree-

ken , al hoewel 'er miffchien wel ontelbaare menfchen , in hunne herten

,

wel van 't Pausdom moogen afgevallen geweeft zyn , gelyk als de Hifto-

rie der vervolgingen hier na ook wel zal uitwyzen. Nochtans als de On-
derdaanen van den Hartog Albert zoo uittermaaten flerk by hem om vry-

heid aanhielden,zoo heeft hyaan haar namaals,in 't Jaar 1 556 vergunt,om

het Avondmaal op eene andere als de Paapfche wyze te moogen hou-

den , alhoewel dit ook al niet lang geduurt heeft. (£) Hoe het nu in 't

Keulfche gebied met debegonnene Reformatie isafgeloopen , zullen we
hier onder , by het overweegen der verhinderingen, naader zien. In

't Mark-graaffchap van Baaden , hadde de Mark-graafFilips , reeds al on- B„den.

trent het Jaar 1519, vryheid van te moogen prediken verleent, ja het

zelve aan de Predikanten zelfs,wel uitdrukkelyk bevoolen. Maar in't Jaar

1531 viel hy weeder tot het Pausdom over, en hy joeg daar op alle de
Lutherfche uit zyn land. Naderhand, in 't Jaar 1556 verklaarde de Mark-
graaf Karel zich weeder voorde AugsburgfcheBelydenis, en hy liet de
hervorminginzyneitaaten, door Jacob Heerbrand , Jac. Andriefz. , Maxi-
mihan Mórlin en Shnon Soltzer doen. (c) Verders begoft de Hartog Jan , GqIi^
iri 't Jaar 1 f 33 in 'tKleeffche, Bergfche enGulikfcheland, door open- K,«fjen

baare Edicten , (ofgebooden) het Pausdom te verwerpen , nochtans ïanT

zoodaanig , dat hy de oude ceremoniën noch al bleefbehouden, (d)

17. In Boheemen hadden , zoo als 'er in 't voorgaande boek nu

R 2 reeds

($ Vid. Bebelii Antiquit- Germaniae & Ecckfis Argent. Scultct. P. I.p. nS. 122. 161.213.
P- II- p 144. 181. 479. Seckendorff. p. 240. 301.II. p. 122. 144. III. 123 Jic. (a) Idem Lib. IIÏ.

p. 397. 616. Dan. Pareus Hilt. Palat. p. 2i9.feqq.Scult.p. 143. (J)Sleidan. Lib. XXVI p. 339.
fcjScult.P.Il.p. 390.Sleid.l. c. (d) Scult. p. 395-.
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reeds al gezegd is , de Boheemfche broeders of Hufïken, al voor langen

tyd teegen het Pausdom getuigt , van welker toeftand, hier onder in

deeze Eeuvve noch uitvoeriglyker zal gefprooken werden. Ondertuf-

fchen kwaamen ook al ftraksin 't begin van Z.H?/^r5 leere , zyne Navol-

gers daar na toe , en onder anderen , begoft reeds al in 't Jaar ifzi , in

Jochems-dalde Rector der Schooien , Mr
. Filips Eberbacb , in zyn School

te prediken, (e) Maar zoowydals des Konings Ferdinands gebied zich

uitftrekte , ging het met de Reformatie teven als in zyne andere landen.

Wantin Ooftenryk , en wel inzonderheid tot Weenen zelfs , onder-

wond zich Paulus Speratus , opentlyk in de S*. Stephens Kerke teegensde

Papiften te prediken , maar hy wierd al voort daar op weg gejaagt, en be-

gaf zich na Iglouw in Moravie. (ƒ) Vervolgens liet de Hooge Overigheid

in die landen ook niet toe , dat 'er iets het minfte in 't openbaar voor den
dag quam , gelyk als de vervolgingen hier na ook wel zullen uitwyzen.

En wanneer de Stenden van Ooftenryk, in 't Jaar 15-55 , om de vryheid

van Godsdienftby den Koning Ferdinand aanhielden , zoo floeghyhen

zulks glad af, onder voorvvendzel , dat hy van die Godsdienft niet en
mocht wyken , daar in hy gebooren en opgetrokken was , en na de Ge-
loofs-vreede waaren de onderdaanen gehouden, de Godsdienft van hunne
Over-Heerennate volgen, (g) Naderhand heeft hy maar alleen zooveel
vergunt, dat zyne onderdaanen het Avondmaal op beide de wyze zouden
moogen neemen , het welke in 't Jaar 1564, in de S*. Stephens Kerke
voorde eerfte maal gefchied is. (h) Doch onder Maximiüaan de II. die ge-

lyk als in 't l. Hoofdft. nu reeds al gemeld is , de Augsburgfche Belyde-

nis niet ongeneegen was , wierd 'er aan de Steuden toegelaaten , om Lu-
therfche Predikanten te moogen houden , en den Kerkelyken ftaat vol-

gens de Augsburgfche Belydeniffe te fchikken , het welke dan in 't Jaar

1 567 opentlyk gefchied is : als wanneer ook zelfs Johannes Camerarius en

David Chytraus , na Weenen toe ontbooden wierden , die aldaar te zaa-

men , een heel byzonder boek , aangaande de Leereen de Kerkelyke in-

zettingen gefchreeven hebben, (i) Eeven zoodaanig eene vryheid heeft

ook de Aarts-Hartog Karel van Ooftenryk , na des Keyzers voorbeeld
,

in zyn gebied verleent , en zich beneevens den Keyzer zeer goedgunftig

teegen de Lutherfche betoont 5 (/c) byaldien zy 'er zich zelfs maar na ge-

draagen hadden , gelyk als wy nu al haaft zullen gaan zien. Van die be-

kende Majefteits-brief des Keyzers Rudolfs , welken hy aan zyne
Onderdaanen , weegens den Godsdienft gegeeven heeft, zal elders te

fpreeken vallen. En eeven zoo ging het nu al vervolgens in de overige

Ooftenrykfche landen. Doch wel voornaamelyk heeft de voorverhaalde

Paulus Speratus , reeds al in 't jaar ifxz, inMoraviengeleert, aan wel-

kers inwoonders hy ook eenenfchoonen briefheeft gefchreeven , waar
van hier onder , by het verhandelen der vervolgingen in deeze plaatzen

,

naader zal gehandelt werden. En zulks alles, behalven de vryheid, die

de Boheemfche broeders aldaar genooten hebben , als wanneer 'er in

het jaar ijóz ontrent de 188 Kerken-dienaars hunner Gemeenten , op
steyrmaik. een $y}toje getelt zyn. (/) In Steyr-mark , is 'er onder den gemeiden

Aerts-Hartog Karel , al eene taamelyke rufte en vryheid geweeft. In

Krain desgelyken , alwaar ook te vooren al eenige in 't verborgen gepre-

dikt hadden , en Tuberus zyne jbelydenis voor den Koning Ferdinand

zelfs gedaan heeft, en ook het Nieuwe Teftament, de Catechifmus en an-

dere

(«) Scultetus. I. p. 83. Seckend. p. 179. (t) Scul*. p. 133. (g) Sleidanus Lib. XIV. p. 15-4.

(A) Bucholcerus p.619. (i) Chytrasus Lib. XXII- p. 579. Peucerus Chron. p. 995-. Chytracus Epift.

p. 364. 661.063. 673. (üt)Ibid.p. ij8. 320. (/)Regenvolicius'Eccl.Hift.Lib.I.p.-63.

Moiavie.

Kiam
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dere boeken , in de Slavonifche taaie heeft overgezet , waar door dan jmMD.

ook die leere inde nabuurige landen, ja zelfs tot geheel in Turkyen toe
tot MDÖ"

is bekend geworden. (»j)

1 8. Op hoedaanig eene wyze nu de kennifle der waarheid in Switfer- Sw,,f«.

land ecu aanvang heeft genoomen , is hierbooven, by de werktuigen Und'

der Reformatie /reeds al aangetrokken. Door deeze aldaar gemeldte

Leeraars dan , ah Zwiiiglius , Oecolampadius , en andere , nam den aan-

hang der zelve daagelyks al meeren meer toe , zoo dat Capito , in 't Jaar

1512., van Bafel fchreef , dat 'er aan hunnen kant , niets anders als van

loutere overwinningen , teegens de Munniken en Paapen , te fchryven

was 5 alhoewel alles echter onder veelerhande verzoekingen en moeije-

lykhceden toeging. Want Zwinglius moed zich wel inzonderheid geftaa-

dig tegen den Biifchop van Koftnitz verdeedigen , gelyk als hy , onder

anderen, in'tjaar 1511, in een byzonder Verdeedig-Schrift , aan den

Raad van Zurich deed , als ook , in eene Vermaaninge aan de gezaament-

lyke Bondgenooten : Waar in hem Leo Juda , Era/mus Schmid, Kafpar

Megander , en andere zeer behulpzaam waaren. Tot S' . Gallen hebben de
St ' Caüia'

Predikanten , Beneditlus Burgarerus , en iVolfgang JVeter , na datze de thefes

of ftellingen van Luther geleezen hadden, al voort teegen den Paus ge-

predikt , welke daar na door foan Kefzler van Wittenberg geholpen wier-

den Tot Bern heeft het Barthold Heller , een leerling van Zwinglius , het Beg-

eerte gedaan , alwaar de Raad zelfs hen de hand voort booven 't hoofd

hield -/En tot Balei maakte de Raad, in 't Jaar 15x3 , Johannes Oecolam- Bazci.

padius , en Koenraad Pe/licanus , totProfeffooren in de Godgeleertheid.

Doch tot Zurich wierd toen ter tyd een dijpuit tufTchen Zwinglius en de Zui ;Ch,

Papiften gehouden , in welke niemand Zwinglius weederleggen wilde

,

waar door ook zvne leere aanftonds opentlyk ingevoert wierd , zoo wel

in de ftad als op het land. Middelerwyle verkreegen ook de eerfte Predi-

kanten , tot Bafel , naamelyk , Oecolampadius , Mr
. Wolfgang iVeijfenborg ,

Marais Berfius , Jan Uithard , en andere , noch al meer vryheid. Waarna
de Raad zelfs het fchelden der Paapen verbood , en aan Farellus toeliet,

om in 't openbaar teegen haar te moogen difputeeren. Ook fchafte de Raad

zelfs aldaar , in 't Jaar 1 5 14 , de Mine , Ommegangen en alle het overi-

ge Paapfche bygeloove af. Gelyk als ook toen ter tyd tot Zurich met de

Beelden gefchiedde , en , in 't Jaar 1 515 , met de Miffe. A°. 1 518 kree-

gen de Beelden tot S'. Gallen eeven het zelve lot. Eindelyk is ook , in 't

Jaar 1? 19, tot Bafel alles te recht gebragt , alwaar men op eenmaal , de

Beelden aan een kant geworpen , en het overige op een goede orde ge-

flelt heeft. Zulks gefchiedde verder ook tot Glaris , en Solothurn , in 't

Jaar 1J30. («). Wat 'er nu in Vriesland, reeds al in t Jaar 15x0 , ontrent

dit punt is voorgevallen , zulks is hier booven nu reeds al aangetrokken ,

alwaar naamelyk de Graafvan Edhard de waarheid zelfs bekende, en ze

ook in zyne landen plaats gaf. Hierna ontftonden 'er tufTchen de Mun-
nikken en Lutherfche Predikanten , verfcheidene dijpuiten , en andere
handelingen, waar door het de Papiften eindelyk t' eenemaal verlooren

gaaven. Alhoewel 'er , in 't korte , onder de Lutherfche en Zwingliaa-

nen zelfs veele oneenigheeden voorvielen , doordien de eerfte , over de
gelukkige voortgangen der laatfte , zoo als men fchryft , mifTchien wat
afgunftig wierden , (0) gelyk als zulks in 't gemeen ook zoo pleegt te ge-

fchieden.

R $ 19. In

(m) Idem p. n & SfS.ChytrseusEpiH.p.if. 32i.&ap.Fechtum.p.4S4.Epifl. Thcol.Conf.
Valvaflbr. Hcrtzogth. Crain F. II. L. VII. c. 7. fcqq. («) Zwinglius ipfe in Toni. I. operum. Slei-

danus paffun. Scultetus Lib. I. p. 67. 69. 1 15-. 130. 184. 2.16. 221. 304. Lib. 11. p. 143. 181. 324.

426. 1. (0) Idem p. 69. 293. Lib. II. p. 77. 93. 162. 329. 4ió.UbboEmmius Lib. I. Rer. Frif.&c.
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jaatMD. 1 9. In de Nederlanden nu waaren de Papiften wel terftond , i/i 't be-

Ned«

DC
'

êin ^ee *
^"cnerP acnter a^e getuigen der waarheid her

,
maar nochtans

land"" konden zy hen allen voortgang onmoogelyk niet beletten. Tot Antwer-
A
en
twcr"

Pen nad ree<^s a^ m '

n Jaar 1 5 l 9 jac°b Spreng , volgens Luthers gevoelen ge-

predikt , alhoewel hy daar namaals , in 't Jaar 1 5 1 1 door de zwaare ver-

Ddft.
volgingen vveeder van afviel. Tot Delft leerde Fredrik Canïrmius al heyme-
lyk in zyn School , teegen de Papiften en andere elders 5 doch zy en
konden door de grooteftrengheid der Papiften niet wel opkoomen, ge-

lyk als de Hiftorie der Nederlandfche vervolginge zulks ookaanwyft.

(gO Wat 'er verders al over alle deeze bedryven , voor een onruft en

gruuwelyke oorloogen ontftaanzyn, zulks is veel te vvydloopig om al-

hier ter needer teftellen. Alleen dit moet 'er noch by de Reformatie ver-

meit worden 3 dat de Gereformeerde in Neederland , na lang bidden en

protefteeren teegen de Spaanfche Jnquifüie , eindelyk voor hunne Over-
Buband. heeden zyn heenegetreeden , enin 'tjaar 1566 openbaareverzaamelin-

gen zoo in Braband als elders gehouden hebben, nadat zy reeds al in

't Jaar 1564 teegen de nieuwe BifTchoppen geprotefteert hadden. In
viaandcie. Vlaanderen begoftenze de beelden reeds afte breeken , als ook tot Ant-

werpen , en kort daar nainallefteeden. Doch als hier na de Hartog van
Alba vervaarelyk bloeddorftig door de lnqiiifitie te werk ging, en met
eene onmenfehelyke wreedheid tyrannizeerde , zoo ftelde zich de Prins

van Oranje , beneevens de andere vereenigde daar teegen , zoo dat het

tot eenen openbaaren Oorlog uitbrak , en de zoo genaamde Geuzen , in

't Jaar 1571 eerft den Briel wegnaamen , tot dat van tyd tot tyd de Span-

•\ jaarden beeter koop gaaven, en de Hollanders in vryheid en vreedelaa-

\ ten moeften , beneevens eenen onverhinderden Godsdienft. Wat 'er hier

\ onder aan beide de zyden, al voor buitenfpoorigheeden , en andere om-
flandigheeden zyn voorgevallen , zulks alles werd op een andereplaats

breeder befchreeven , en het is ook reeds al in geheele boeken wydloo-
pig gedaan , behalven dat het ook beft paft onder eenen anderen tytel der
Hiftorie. (O En hoe wy verder in de verre afgeleegene geweften koomen,
hoe we korter zyn moeten , alzoo ons buiten dat de plaats nu reeds ai

ontbreekt , om alle deeze veranderingen en omwentelingen met meer-
der omftandigheeden voor te draagen.

swecden. 20> y\/at nu de overige landen in Europa aangaat , daar van is het vol-

gende kortelyk aan te merken. In Sweeden had reeds al in 't Jaar 1 5 1
9 de

Kooning GuftaafErik tot Lubeek , eenige voorfmaak van de waarheid ge-

kreegen. Wanneer hy dan naderhand zelfs tot de heerfchappye quam t

zocht hy het Pausdom zoo veel het moogelyk was uit te roeyen. Eeven
ter zelver tyd kwaamen 'er twee Sweeden van Wittenbrg weeder na
huis, naamelyk , Lainvrens en Olaüs Pieters , door welke van tyd tot tyd

eenige veranderinge gefchiedde , en zulks wel in korten tyd en zonder

veel oproer 5 doordien de Koning de Biflchoppen in zyn geweld hadde
gekreegen , en ze naderhand uit het land liet vertrekken Waar na hy
zelfs door zyn geheele Ryk rondsom reisde , inftellingen voor de Kerke-
lyke zaaken maakte , en ook in 't Jaar 1 5 ij , tot Upzal de Reformatie be-

veiligde. (O En gewifielyk mag het deeze Vorft wel zeer goed gemeent
hebben , byaldien hem de naakoomelingen maar wel daar in nagevolgt

hadden. Maar wy hebben hier booven by den Deenfchen en Sweedfchen
oorlog, het rechte teegendeel nu niet alleen reeds al gezien , maarwy

zou-

'(5) Scultetus Lib. I. p. 136. (r) Vid. Famianus Strada de Bello Belg. Grotius Annal. Belg.

Meurfiüs Meteranus, Thuanus aliique infra nominandi (x) Benzelius Hift. Eccl. p. ^n.Schcffe-

rns Memorab. Suec. p. 4. & 120. Loccenius Lib. VI. Hift. Suec. }o. Boozius Invenr. Hiit. Suec. Lib.

II. Chytrsus Lib. IX- Thuanus Lib. I. Guicciard. Lib. III.
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zouden het zelve noch al meer uit deninlandfchen oorlog bekennen kon- J^JjBj.

nen , welken de drie Koninglyke gebroeders, Erik, JanenKarel, in

't Jaar 1568 onder malkanderen gevoert hebben , indien de plaats zulks

alhier toeliet, (O om noch van andere dingen te zwygen. Maar in Dee- ^iem""

nemarken liep het in 't begin der Reformatie wonderlyk door malkande-

ren , en byaldien men het met een onpartydige ooge inziet, zoo is al-

daar een Hechte grond tot de waare veranderinge des herten gelegt. Voor

eerft dan had de Koning Chrifiiernus , in 't Jaar if 20 van den Keurvorft

van Saxen een Euangelifch Predikant verzocht , of uit liefde tot de waar-

heid , of gelyk als men daar by voegt , uit begeerte tot de Kerke -

lyke goederen. Men zond 'er hem dan eenen , Mr
- Marten genaamt,

die tot Koppenhage met grooten toeloop predikte, alhoewel hy zulke

vreemde gebaarden over hem hadde, dat de Dom-heeren niet alleen, maar

zelfs ook de jongens met hem den fpot dreeven. («) Maar Chrifiiernus gaf tttaa»

altoos zelfs lieele flechte vruchten des Euangeliums van zich , door dien wiecdheid -

hy niet alleen in Sweeden, Steno, den Sweedfchen Gouverneur ombracht,

Stokholm met geweld innam , en het volk zeer gruuwzaam handelde
5

maar ook zich in zyn andere bedryven uittermaaten wreed , ja beeftach-

tic betoonde te wreezen • het geenehy wel met den ban van Paus Leo de

tiende zocht te verdeedigen , doch ondertuflchen brak hy zelfs alle ge-

daane beloften en eeden heel moedwillig , liet den voornaamften Adel

,

den gantfchen Raad van Stokholm, beneevens zeer veele burgers, on-

voorziens doorbeuls handen om denhals brengen, endelichaamendrie

ceheele daagen lang op de markt , tot een prooi voor de honden leggen ,

ja hy hielp 'er wyders noch alle daagen eenige van kant. (*) Eindelyk

merkte hy wel , dat het door zyne overdaadige groote wreedheid niet

langer met hem deugen zoude , en hy vertrok derhalven , al heimelyk

met zyne gemalinne uit het Ryk , fworfalzoo wel tien jaaren lang in bal-

linglchap rondom, en quam onder anderen ook tot Wittenberg byl«-

ther -.doch hy hadde evenwel noch al geen ruft , maar bracht in Needer- „'™se~

Duitsland eenig volk te zaamen , waar na hy van de Deenen gevangen ,
dood-

en tot aan zyn dood toe over de 27 jaaren lang , naamelyk tot in het Jaar

ie (9 bewaart wierd. (j) Doch of hyineenyzerekooials een wild dier,

met keetenen is geflooten geweeft , gelyk als eenige willen zeggen , (?)

kan ik niet verzeekeren ; noch ook dat hy alleen uit misgunft der Edel-

luiden , en van zynen Navolger Fredrik , uit het Ryk zoude verjaagt

zyn , welke zich teegens hem al te moedwillig betoont hadden , gelyk

men voorgeeft, (a)

xi. Deezen ïredrik nu heeft naderhand , in 't Jaar 1525 en de volgen-

de , de Lutherfche Godsdienft, alhoewel met groot teegenftreeven der

Papiften , in Deenemarken ingevoert. In 't eerfte gafhy alleen aan beide

de Partyen vryheid , doch daar na , in 't Jaar 1519 heeft hy door een
uitgedrukt gebod , («mh^O de Papifterye t'eenemaal verbooden , en

Jjan Tanjfon voor eerft in Koppenhage laaten prediken , ook een difpuit

tuftchen de twee Partyen , in 't Jaar 1530 aangeftelt , waar na het
befluit noch al eens vernieuwt wierd , en hy ( de Koning ) in 't Jaar

1 f 3 1 in't Smalkaldifche verbond aangenoomen is.(a) Na hem is'er onder
Cbriftiaan de derde , deeze veranderinge noch al voorgevallen, dat de

Bif-

(t) Tbuan. Lib. XLII. Locccnius Lib. VII. Chvtraeus L. XXII. (u) Scultetus Lib. I. p *o. Chy-
traus IX. Sleidanus Lib. IV. Meurfius P. III. Hilt. Dan. Lib. lil. Seckendorff paffim (x) Joh.
Magnus Lib. XXIV. Hiü.Goth cap. j.p.ooó. Chytracus l.c. p. 227 feqq Beutherus Lib.I.Comm!
p. 7. 11. Jac Z;cglerusHiil.Chrirt & ExcidiiHolm. (y) Chytraeus Lib. XIII. Beutherus 1. c.Pon-
tus Heuterus Lib. X. Aulir. c. 6. (^) Genebrardus Lib. IV. Chronogr. p. 409. (a) H. T. Leodius
VitaFrid. ll.Palat. Lib. XI. p. no.Conf.pmniQO Jo. Suaningiusiuvita.
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j»ar md. Biffchoppen niet meer in het weereldlyke gezag gekent zyn, en de Augs-
l0t

"
' burgfche belydenis door het geheeleRyk is ïngevoert geworden. () In

Hoïftein nu heeft de Hartog Chriftiaan , in 't jaar 1 5 2.7 het eerfte Onder-

zoek , beneevens de affchaffinge der Papiften , by der hand genoomen

,

Reforma- waar toe hy in 't Jaar 1 531 D r
. Eberbard fj'idenfee van Maagdenburg hadde

üeiii

nHo1
ontbooden , daar toe anderzins ook Gerrit Sterward , als meede Jan fVend

en Herman Tefè hadde gebruikt. () Van het Kooningryk van Engeland,

wil ik voor zoo verre iets kortelyk aantrekken , als het Pausdom daar in

nog niet afgefchaft,en de eerfte Euangelifche Leeraars niet t'eenemaal van

Ltttber afgefcheiden waaren. Het overige behoort wel voornaamelyk

Bedryfyan onder de Hiftorie der Gereformeerde. Zoo is dan nu niet onbekend,

HeSde hoe dat Koning Hendrik de achtfte in Engeland , het PaufTelyke gezag
echtfte. m >

t jaar x^q t'eenemaal heeft vernietigt , en hóe hy door 't aanftooken

zyner Raaden , zich zelfs het hooft der Kerke heeft genoemt • nochtans

wilde hy geene veranderinge altoos in de leere dulden , om daar door zy-

ne beftendigheid te toonen, alzoohy teegens Lutber , enLuther weeder

heel vinnig teegens hem gefchreeven hadde , waarmeedehy toenock

den eernaam van Befchermer des geloofs verdiende. (*/) OndertufTchen ,

of hy wel heel ras een groot beginflel tot den val des Pausdoms maakte

,

en den Kardinaal JVolfey vry wel verneederde , zoo heeft hy nochtans,

niet alleen in 't Jaar 1533 zynegemalinne, Catbarina verftooten , en Anna

Boufeim getrouwt , (<?) maar hy heeft ook daar na., in 't Jaar 1^5 den ge-

leerden en uitmuntenden Thomas Morus , beneevens eenen Biflchop doen

ombrengen , (ƒ) en andere gruuweJyke onzinnigheeden enboozeftuk-

ken meer bedreeven. Onder zyne Regeeringe had reeds een zeeker man,

Willem Tyndal genaamd , veele Nieuwe Teftamenten al heimelyk in 't land

gebracht , waar door ontallyke menfehen de waarheid leerden kennen :

waar van miilchien by de vervolgingen wat meerder zal gehandelt wer-

den. Ook waaren de meefte der Grooten daar toe nu reeds al vaardig

,

zoo dat zy terftond nazyndoodatbraaken 5 als wanneer ook zynen Na-

volger Eduardde zesde , met hulpe van Tl. omas Crommer , AardsbilTchop

van Kantelberg , de Reformatie opentlyk by der hand vatte , en ook vol-

bracht. Waar toe dan ook Bucerus en Fagius uit Duitsland zyn gehaalt ge-

worden ,
gelyk als hier na noch zal gezegt werden.

Hungaii- 21 Ook hadden zich in Hungarie , nu reeds al ontrent het Jaar «5 ir ,

eenige getuigen der waarheid op gedaan , en daar was in dien tyd eene,

met naame Martin Cyriacus , tot Wittenberg gekoomen 5 welken daar

na, int Jaar 1514 Dionyfms Link , Baltbafar Gleber , en meer andere ge-

volgt zyn , alhoewel zich de Keyzer teegens alle veranderingen zeer hart

aanftelde. (g ) Om welke reede de Reformatie aldaar ook zoo lang achter

bleef. En oflchoon , in 't Jaar 1 545 de Biffchop zelfs op den Ryks-

dag tot Presburg , eene verbeetering voor hoog-noodig achte , zoo
Koningin wOd^n zy nochtans in hetftuk van Godsdienft, niets nieuws toelaaten.

Anderzins heeft zich de Koninginne Weduwe , Maria, Suftervan Key-

zer Karel de vyfde , door haaren Hof-Prediker Jan Henkei, tot de waar-

heid wel willen laaten leiden , doch ook weeder niet lang daar na , is zy
weeder daar van afen tot het Pausdom gebracht , na dat zy tot Regente

over de Nederlanden was geflelt. (/>) Middelerwyle heeft zich onder de

heerjehappye der Paapfche Overigheid , weinig openbaaren konnen

.

na-

(i) Petrus Suavis Lib. I. Hift. Conc. Frid. p. 74. feqq.Seckend.Lib. III. p. 89. Chytrxus Lib!

XIV. p. 35-3. Sleidanus Lib. XII. (e) lidemll.ee. (ƒ") Sleidan. Lib. IX.Chytrsus l.c.Cont. omni-

no Nic. Sand. de Orig. & progreilü Schifmatis An^licani & GilbertiBurncti Hifi. reform. Angl.

(g) Vid. SeckendorrT. Lib. I. p. z4o. III. p. f79. Nadanyus Lib. III. Flori Hungar.c. 20. feqq. Iühu-

anlius Hifi. Hung. p. 342. lèqq. (h) Tom. V. Alt. p. 1 f7. 805-, Scultct. Lib. II. p. 90.
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nadien daar door de meenigvuldige vervolgingen alles onderdrukt wierd. (»"«^-

Behalven dat 'er in 't Jaar 1^9 eene bekenteniffe nadewyzeder Augs-
"

burgene Belydeniffe is uitgegeeven , en aan den Koning Ferdinand^de

eerfte overgeleevert. Naderhand hebben deKeyzers enKoningen van
Hungarie, als booven gemeld is , de vryheid van Godsdienft verleent , en

die eindelyk ook tot de kleinfte plaatzen zelfs toe uitgeftrekt , het wel-

ken nochtans eerftdaarna, in 't Jaar 1606 gefchiedis, en verders 1608
beveiligt geworden , en ook A°. 1621 weeder vernieuwt. In Zeeven- ^"^'
bergen , als een land daar naaft aan grenzende , is het ook bykans eeven

zoo toegegaan , waar heene ook in 't Jaar 1 5 f 6, MeUwcbthon een ant-

woord Qrejponfitm^) aangaande de oneenigheeden met de Gereformeer-

den gezonden heeft. (/) Daar en teegen hebben in Poolen , alftraksin Foolen -

het begin des Jaars 1525 , MartenGlojfa , Joh. Scclutianus , Mart. Prafnki-

us, en andere Luthers leere uitgebreid. £n in Littauwen , Dr. Abraham Cul- Li"»«*en.

ra, in 't Jaar 1539. Wanneer 'er ook in 't Jaar 1549 , tot Krakouw eenige

Studenten van de Papillen omgebracht waaren , zoo trokken de andere

in Duitslanden Doheemen, kreegen aldaar een goed begryp van de Lu-
therfche leere en brachten dezelve weeder meede te rugge , waardoor
zy ook eenen grooten aanhang bequaamen. De perzoonen , plaatzen en
andere omftandigheeden hier van , zyn veel te wydloopig om die alhier

op te haaien , en veel daar van zal ons ook in de Hiftorie der Gerefor-

meerde voorkoomen. Doch vervolgens hebben zich hier en daar veele

Augspurgfche Geloofs-genooten by den Adel en andere opgehouden, en

in 't Jaar 1563 in Groot-Poolen , in 't openbaar hunnen Gods-
dienft in 't werk geftelt , byzonderlyk tot Polen , alwaar daar na in 't

Jaar 1616 hunne Kerken verbrand zyn geworden. (£)

23. Na Lyfland , en inzonderheid tot Riga , quam in 't Jaar 1522 Att- Lyfland.

dries Knoop , die van Treptouw uit Pomeren verjaagt was. Deezeman Ris*-

wierd aanftonds Paftoor in de S*. Picters Kerke, en hy vatte de zaak op
zoodaanig een wyze aan , dat hy de andere uiterlyke ceremoniën noch
{taan liet. Kort hier na quam Sylvefler Tegtemeyer van Roftok , die teegen
de beelden en andere bygeloovigheeden zoo fcherp predikte , dat het
volk toetafte en alles in de Kerken omverre wierp , met groot misnoe-
gen van Luther , het geenehy in een briefook wel uitgedrukt heeft. On-
dertuflchen was tot Revel en Derbt de veranderinge ook al voor gegaan.

Wanneer nu daar na, in 't Jaar 1524 de nieuwe Aards- Biffchop, Jan Blan-

keveld , hen te ftreng in 't ftuk vanden Godsdienft zyn wilde , zoo on-
derwierpen zich die van Riga aan den Meefter der Duitfche orde , Wal-
ther vanFlcttenberg , en ze verkreégen ook daar door eene volkoomene
vryheid van Religie , verdreeven de Dom-heeren van weegen haare trou-

weloosheid , en den Aards-Biffchop moeft zich eindelyk met de zyne,
onder den Meefter der Duitfche orde buigen. (/) Op deeze wyze dan heb-
ben de Lyflanders eenen grooten vryheid gehad, tot dat in 't jaar i$8i,Ste-

phen , Koning van Poolen , de Jezuiten invoerde, waar door eenen groo-
ten onruft veroorzaakt wierd , gelyk als elders noch zal verhaalt
werden. Verders is het bekent , dat 'er indiegeweften , als ook inde ui-

terfte Noordfche landen , noch al veele Heidenfche gewoontens zyn
Svergebleeven , fchoon dat eenige nu en dan zich wel bemoeit gehad
ebben , om die volkeren te bekeeren , die echter miffchien zelfs wel

de waare bekeeringe noch niet eens hadden. Om nu te zwygen , hoe veel
II. Deel. s 'er

(i) Confil. To. II. p. 316. (/;) Regenvolfcius Hift. Ecck Slavon.Lib.T.p. 72.92. iiQ.Hart-
Knoch Lib. 1 7. de Rep. Pol. 2. è 6taniflai Orichorii Annalib. (Z) Chytrseus Lib. XI X. & paflim alibi.

Seckendorfl'. Lib. I.p. 299. III. p.424.Scultct. Lib. Lp. 128. 145-. 196. 204.
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'er aangaande de tooveryen , en duivels-dienften der zelver landfchappen

al langen tyd geleeden , is gefchreeven. Het begin van de Gereformeerde

leere,dat in 't Jaar 1 f 70 binnen Moscouw is gemaakt, is van geen aanmer-

kelyk gevolg geweeft. De Poolfche Gezanten , die toenmaals aan 't Hof
van den Grootvorft Jan Bajïlides waaren , waaren de Proteftantfche Gods-

dienft toegedaan , met welke de Xaar daar van in gefprek quam , met ee-

nen den Predikant , Jan Kockita , die met hen gereift was , beveelende

voor alle die daar zaaten , zyn belydenis te doen , het geene ook voort

gefchiedde : waar op nochtans niets wyders volgde , als dat de Mosco-

viters daar op in een zeeker boek antwoorden, en zich inbeeldden die

spangien. zaak daar door ten vollen opgeloft te hebben. (»?) Inde overige groote

koningryken , behalven in Vrankryk , heeft 'er ook nooit iets beftendigs

konnen opkoomen. In Spanje heeft het de geduurige Inqiifüïc altoos ver-

hindert , fchoon'er dikmaals wel zeer veele getuigen der waarheid op-

geftaan zyn $ doordien ze alle aanftonds weeder onderdrukt wierden. («)

In ltalien waaren 'er, als tot Venetië , Vicenza en Trevigo , weieenige

door Luthers fchriften opgewekt , zoo dat zyin'tjaar 154X aan Luther

zeer ernftig daar over fchreeven , en wel inzonderheid over het verfchiJ

van 't Avondmaal klaagden. Doch deeze antwoorde hen , na Melanch-

thons oordeel al te hart , zoo dat het hier door niet veel beeterde. (0) Al-

hoewel nu de Paus met alle lift en geweld teegen de waarheid was , zoo
waaren 'er doch hier en daar , ook zelfs rondsom Roome en elders , zeer.

veele verborgen , die de Reformatie waaren toegedaan , en die met de

Duitfche zochten gemeenfchap te houden , waar van de proeven nu noch

wel voor handen zyn. (ƒ>) En- aan 't Hof van. den Hartog van Ferrara ,>

hielden zich in 't Jaar 15x8 zommigeEuangelifche Predikanten op. On*
nu andere voorbeelden noch voor by te gaan.

14. Vrankryk , het geene nu noch overig is , heeft ontrent de veran-

deringe der Godsdienft heele zeldzaame willelvalligheeden beproeft , hec

welke hier na by de vervolgingen noch klaarder zal vertoont werden

,

gelyk ook ontrent de Hiftorie der Gereformeerde en der Waldenfen.

Voor teegenwoordig zal ik maar tot een befluit , het beginffel der Refor-

matie aldaar met weinige woorden aanroeren. Men vind in de Hiftorien
,

dat zich aldaar reeds al in 't Jaar 1 5x3 , en de volgende jaaren onderfchei-

dene van Luthers begunftigers vertoont hebben, en wel voornaamelyk

tot Meaux en Grenoble. (jf) Zoo hebben ook al in 't Jaar i53ode\Vai-

denfen in Provence , twee Predikanten , als Joris Maurel , enPieter La-

tomus , na Straatsburg , Bazel en Bern toegezonden , om met de God-
geleerde der Proteftanten aldaar te fpreeken. (r) En vervolgens ziet men
ook , dat de Lutherfche zich met meenigte in Vrankryk en midden

in Parys hebben vinden laaten , doordien de Koning Francois de I.

veele van hen door beuls handen heeft laaten ombrengen , en zich daar*

meede verfchoont , dat ze een verraad teegen zyn Ryk hadden voorge-

had. (O Alhoewel hy daar door niets altoos beletten konde, alzoo hec

volk oogzienelyk van den Paus afviel, gelyk ook zeer veele Grooten,

die men toenmaals Hugenoten noemde , tot henovertraaden, uit wat
voor oogmerken , is uit de omftandigheeden op een andere plaats te zien^

Diergelyke waaren toen ter tyd en de volgende tyden , die van Bourbon,

Antotüus , Koning van Navarre , zynen broeder Lodevoyk , Prins van
Condé , en andere die nochtans meeft alle de Switzerfche belydenifTe

waa-

(m) Regenvol fcius Lib. I.p. 91. Jo. LaficiusinTheologiaMofcov. (n) Vid.Beza. Icon. Cl. vir.

p. i28.1éqq. (o) üeckendorft! Lib. IILp.401.f7S. (ƒ>) Idem & Scuketus Lib.II.p.148. Bezal.cp.123.

(5) Scultetus I. p. 157. {r) Idem Il.p.294. (;^Sleidan.Lib.IX.p. zjo. FrehcrusTom.III.Rer.

(jerm.p. 29f.

Vrankryk.

Walden-
fen.

Hugeno-
ten.
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waaren toegedaan. Verders verkreegen de gemelde Hugenoten groote jmMo.

vryheid op°den Ryks-dag tot Phonthoize , in 't Jaar 156 1. zoo dat zy ,ot *

opentlyk hunnen Godsdienft vermochten teoerTenen. Waar door ook

veele voorname luiden zich by hen voegden, alhoevvel,na alle vermoeden,

meerendeels wel uit een ander oogwit. Naderhand kreegen de aanhan-

gers van Calvyn booven de andere aldaar t'eenemaal de overhand , waar

over ook zeer veele onruften allenthalven zyn ontftaan , die ik hier moet

overflaan , behalven dat men uit het groote getal der befchreevene Mar-

telaaren de meenigte van die menfchen wel kan afneemen. In 't Jaar 15-83

trachte de Koning Hendrik van Navarrt, uit een goede meening , eenige

eenigheid tufichen de Proteftanten temaaken^ hy zond dan dierhalvea

zommige afgezondene na Duitsland , Engeland en Vrankryk rondom,

en liet zich byzonder aan de zaak van den Keurvorft van Keulen , Her-

man , teegen den Paus heel veel geleegen zyn ; doch hy werkte weinig

uit , doordien de inwendige onruft daar onder quam. Eindelyk rechte

Koning Hendrik de IV. een Geloofs-vreede op , waar door hy ook aan de

Gereformeerde hunne vryheid des geweetens toeliet. De overige gefchie-

denüTènnu, zullen ons ten deeleby de vervolgingen, en ten deele by de

onderhandelingen en Geloofs-verfchillen noch voorkoomen. (O

(t) Vid. omnino Sleidanns , ThuanChytrjcus, Henricus Petri. Auftor. Commentariorum de

rebus in Gallia ob Religianem geltis , & alius de poftremis motibus Galliae , & Gallici fcriptores.

HET VIII. HOOFDSTUK,
Van de beletselen der 'Reformatie ; en wel infynderheii ,

yan de vervolgingen en afvallen.

1. ^"^'"Tr Anneer nu in het begin door deeze Reformatie het Ryk
\V^ / des PaufTelyken Antichrifts eenen zeer grooten af-

%^/ breuk leed , zoo ftelde zich ongetwyffeld dit Ryk
met noch eene veel grootere razernye daar weeder tee-

gen. Het yerdroot de Paapen byzonder , dat alles zoo uittermaate fchie-

lyk toeging , eer zy overal op hunne hoede waaren, en 't zelve beletten

konden. Gelyk als de Pauflelyke Afgezant, Karel van Miltitz , zelfs ITS-
teegen Lutber klaagde , dat hy nu reeds al bykans de geheele weereldaan zich ,

matie-

en van den Paus afgetrokken hadde , en dat 'er onder vyfperzoonen in een en het

zelve huis , naauwelyks twee ofdrie meer Katholyke waaren. (*) „ En een ander

„bejammerde insgelyks daar na, dat die Lutherfche peft uit Saxen zoo
„haaft geheel Duitsland overftroomt , daar na teegens 't Ooften en'c

„Noorden , Denemarken , Noorweegen , Sweeden , Gothland en

„ Hungarie ingenoomen hadde j en teegens 't Ooften en 't Zuiden , zoo
„ ras Vrankryk , Engeland en Schotland hadde bedekt , en eindelyk

„ zelfs over de Alpes , tot in Italien toe was gekoomen. (£) Doch zoo
fchielyk als het dikmaals in veele plaatzen toeging, zoo flechten grond
wierd 'er ook wel meenigmaal gelegt, en inzonderheid was het by die

geene zonder waare vrucht , welke uit valfche oogmerken daar toe waa-
ren overgetreeden. Wy zullen alhier maar alleen de oorzaaken en ver-

zoekingen eens wat naader gaan befchouwen , waar door zoo veele

zielen weederom van de waarheid zyn afgetrokken geworden. Alhoe-
S a wel

(4) Luthetus Epitt. ap. Seckend. Lib. I. p. 63. (b) Bcllarminus praefat. ad difput. de Controv,
fidciChrift.
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jaar md. wel men onder de voornaamfte beletzelen der waare verbeeteringe wel
toe mdc.

eer ^. en vQor a j zetten mocht , de goede daagen en tyden van geruft-

heid , als door welke ook geheele Gemeentens meeft weederachrer-

waards , in zeekerheid en laauwigheid gevallen zyn Doch dit zal hier

na , wanneer we van het verval fpreeken , veelbeetertebezeffen zyn,
byaldien men noch al eenigzins deeze algemeine en zeekere waarheid

wilde in twyfel trekken. Alhier zullen nu maar alleen de openbaare vy-

andfehappen , teegenwerpingen en andere hinderpaalen , die daar tuf-

fchen zyn gekoomen, den Leezer kortelyk voor oogen geftelt werden.

x. Voor eerft dan is het zonne-klaar , dat dePaapen enMunnikken
befchuïdi- op de zaak van Luther grouwelyk gelaftert en in de menfehen een affchrik
£inse

' daar door verwekt hebben. Zy fchreeven alles wat 'er ten befte van de

waarheid gefchiedde , zonder eenig onderfcheid ofuitzonderingeaan

denDuivel toe, en ze dreeven hunne zaak in alle manieren , door Knel-

den en liegen op 't vervaarlykfte. By hen had het den naam , en ze heeft

het nu noch al by veelen : dat de Duivel zelfs Luthers leermeefter was ge-

weeft , dat de Reformatie door den Duivel was opgerecht, e. z. v. (c) Me r

lanchthón , Brenthu , en andere waaren maar een deel meedegezellen van

het Ryke des Satans. (d) De ontelbaare teegenwerpingen , die men tee?

gen de waarheid voortbracht , zyn nu al lang van de Godgeleerde wel
aangemerkt , waar onder die van de nieuwigheedenwelde voornaamfte

waaren , als welke altoos , wanneer iemand eene verbeeteringe voor
heeft , van de voorftanders der oude en verdorvene werken werden by-

gebracht. OndertufTchen is het door ontallelyke
(

getuigenifTen openbaar,

dat zy, die hier zoo uittermaaten fel teegen zyn geweeft, zelfs meeren-

dèels met de grootfte godloosheeden bezoedelt waaren , alhoewel ook
veele met onverftaud geyvert hebben. En daar ontrent waaren de Paapeii

altyd de eerfte oproer-maakers , doordien zy ook wel het meefte daar by
verlooren hadden , en dat hun Ryk de grootfte fchaade daar door lyden

zoude. Op deeze wyze nu verrieden zich zelfs in den eerften aanvang

der Reformatie , de MunnikkenvanZurich al te plomp , watzy met het

beletten der Reformatie beoogden , wanneer ze zich over Zwinglius aan

den Raad beklaagden , dat hy hen in eene al te groote veracfitinge bracht.

(*) Waar van Luthers k\\r\hen, die hy in 't Jaar i^zigeichreeven heeft,

wel te leezen zyn , als het eene : Verantwoordinge en onderrichtinge , ivaar~

om hy degroote Protelaaten &c. zoo hard aantafte , en hen in zyne boeken voor zot-

te en ezels-koppen nitfchold : (ƒ) En het andere : Tecgens den ten onrechte ge-

vaamden geejlelyken (land van den Paus en de Biffchoppen -. (g) gelyk ook
in veele andere van zyne fchriften.Want hy kon ze regt uit de onfeilbaare

ondervindinge befchryven , doordien hy met de grootfte Prelaaten het

meefte te doen gehad hadde. Zoo dat de Rooms-gezinde zelfs bekene,

hebben , dat alleen de voornaamfte onder de Paapen het ganfche werk al-

toos weederftaan hadden ; maar dat in teegendeel de laagfte zoortvan
|

menfehen , en het gemeene volk tallen tyden tot eene verbeeteringe, I

willig en bereid waaren geweeft. (/>) Het zoude veel te wydloopig zyn, 1

om alle de voorbeelden van zoodaanige menfehen na malkanderen op te

haaien , nademaal die ftoffe nu reeds al in zoo veele , en zelfs ook in hoog-

duitfche boeken te leezen is. De voornaamfte nu der geener , welke zich
Eccius.

jn
'

r begin met fchryvenenfehreeuwen, teegen £w^er fielden , waaren
|

de boovengemelde^M7É,tef/, en verders Z>. Jan Eccius , wiens boosaar-

dig-

(e) Vid. Conradus Vetteri Alcnranifcher Luther. Nic. Serarii Orat. Luth.Turc. (<£)Natalis

AkxanderSec.XV &XVI.P I. Hift.Eccl.p.fóS.feqq. (e) ScultetusLib. I.p.ioi. (f) Tom.ll.

Altenb.p. ij8. (g)Iüid.p. 160. (h) PolTevinus ap. SeckendorrT. praf. ad Comm.
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! digheid ,
onverftand en dommigheid , neevens andere van zynzottig- jaar md.

heeden ,
genoegzaam zyn bekent geworden. Verders was 'er noch Syl-

l °'

vetter Prierias , een Dominicaan , die beneevens de voorige teegen Lutber rrierias.

Ifchreef, en de onbepaalde macht van de Paus, in geeflelyke zaaken be-

. weeren wilde. Als mecde Jacob Hoogflraat, een ongeleerden ellendigen Hoog-

Munnik , welke den Paus in zyn fchryven vermaande , dat hy doch voor

alle dingen Lutber by tyds zoude laaten verbranden 3 want op deeze wy-

ze meende hy 'er wel het befte met eeren af te zullen kunnen koomert. Éh
ieindelyk ook Hieronymus Emfer , een Profeflbr tot Leipzig , om nu van Emfer.

1 andere Schryvers in afgeleegene plaatzen , alhier (lil te zwygen.

3. Men zoude wyders, byaldienhet iioodig was , van deeze en ande-

:re vyanden van Lutber wel ontalleiyke veele gruuwelenenzotternyen

kunnen vernaaien. Het is bekent, wat Era/mus van Zttr^rj teegenftree- H«ngie-

vers plagt te zeggen , dat de arme Lutber zeer veele ryk maakte , omdat
"s e

'

'

zy naamelyk doorhaareweederleggingen , geld en eere verdienden. De
twee voorvechters Fabius en Eccius, waaren wel zoo onbefchaamt , dat

zy voor haare weederleggingen der Augsburgfche belydenilTe, van de

Ryksvorflen een vereering dorften eiflehen , die zeook verkreegen. Fa- Flbeiv

her verdiende het geheele Bisdom van Weenen daardoor, (i) Gelykals

zy dan ook anderzins loos genoeg waren,om hunnen ftaat en voordeel te L!ft?
'

behouden, zoo dat zebyzonderlyk,daarde Leeuwen-huid niet wilde hel-

pen , het VolTe-vel gebruikten. De meefte nu hadden zoodaanige konft-

greepen , in Italië en aan 't Roomfche Hof heel wel geleert, gelykals

Lutber ook van Karel van Miltitz verhaalt , dat hy hem by zy ne t'zaamen-

fpraak , noch een kus hadde gegeeven, niet teegenftaande hy hem an-

ders geheel en al teegen was , waar ontrent Lutber zich ook gehouden
hadde , als of hy deeze Italiaanfche ftreeken niet eens verftond. (£) Wat
andere al voor doortraptheeden gebruikt hebben, om zich zelfs te be-

waaren.is niet wel te zeggen. „ Van den BilTchop van Straatsburg fchryft

3 ,Capito, dat hy zich in 't eerfteuittermaaten zachtzinnig gehouden had-

„ de , om die goede menfehen des te onverdachter te overvallen en te on-

„ derdrukken , hy heeft ook getragt de burgers door den banteegens

,, m.Ukunderen optehitzen,doordien hern zommige verwierpen,en zom-
,, migc verdeedigden. Op een andermaal hadde hy weeder gedreigt , met
,, hulpe van eenige Grooten ( of Machtige ) door te zullen dringen , en
„de getrouwde Predikanten door hen uit de ftad te zullen jaagen. (/) Heimeet*

Diergelyke lillen en looze treeken quaamen 'er ook al van dien welbe- gen!°
g'^

kenden Faber aan den dag , wanneer Simon Grynaushem tot Spiersaan-
fprak , en verzocht , dat hy doch de waarheid niet meer zoude ver-

volgen. Want toen hield zich Faber , als of het hem zeer aangenaam was,
en hy bad Gryincus om eens weeder by hem te koomen. Doch daar na
quam 'er een onbekend man by Melanchthon in de Herberge, enwaar-
fchouwde hem, dat men Grynaus na 't leeven ftond. Waar op deeze zich
weg pakte ^ kort daar na wierd hy door veel volks met geweer gezocht

,

waar door dan de laagen uitbraaken. (m) Tot Geneve betrapt men , in

't Jaar 1514 een Secretaris des BifTchops , op fchrikkelyke verraaderyen
tegen de Gereformeerde, en hoe die in den zin hadde,om alle het onderfte

booven te keeren. (n) Ter zelver plaatze rokkenden de Paapen een
vrouwmens op , die zich by de Gereformeerde Predikanten verhuuren

,

en in de huisgezinnen influipenzoudeomhentevergeeven 3 'twelkzy
S 3 ook

(i) Scuketus Lib. II. p. 2S6. (IQ Apud. Scckcndorff. Lib. I. p. 63. (Z)Scultet.I.p. 200. (m)Ca-
merar. Vita Melanchthon. p. 104. (n) Scult. II. p. 436.
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ook aan Viretus , en aan een vrouw reeds al hadde volbracht , doch daar

na gevat zynde , heeft ze het feit bekent. Waar by ook verhaalt werd

,

dat de Geeftelykheid door dit looze fchelmftuk iets had willen te weege
brengen , om dat ze in de difpuiten altyd hadde zwichten moeten. (0)

Hoe dikmaal 'er nu aan Luther zelfs , door vergif en andere moord-mid-
delen, wellaagenzyngelegt , is uit zyne fchriften bekent.

4. Niettemin bemerkt men hier ontrent eenegroote onbedachtzaam-

d« pfus
C
-

d ^e^ van ^en ^aus en van zyne aanhangers ,
dat ze zich die lompe Aflaat-

verkoopers zoo uittermaaten heevig hebben aangetrokken. Wantzy
hebben zich zelfs eenmaal daar door altezeerverraaden, hoe dat zy,
naamelyk , niet de zaligheid der zielen , maar het geld zochten , en gelyk
als de wond-heelers door het ongeluk van andere , maar ryk wilden wer-
den. Insgelyks zullen het hunne navolgers wel meenigmaal beklaagt heb-
ben , dat zy den heethoofdigenlïtf/jfr niet door goede woorden en iets

anders de mond hebben geftopt , het geene in der daad zeer licht on-
trent diergelyke gemoederen gefchieden kan, byaldien dat degenaade
hen niet befchut. Zoo bekende ook reeds toen ter tyd , in 't Jaar 1537
een Roomsgezinde aan den Hartog Joris van Saxen : Dat hy zeer veel onder

hunne Partje zag gefchieden , het welke op dien tyd niet en paft e. Want menge-

bruikte de rechte middelen niet , en men volgde ook geenegcede vermaaniwen

,

om met zuchtigheid de wonden te heelen , en niet metfcherpe dingen daar op te

vallen, (ƒ> ) Waar beneevens hy ook verders klaagde , dat hem veele zeer

quaalyk bejeegent hadden , die hem befchuldigden , dat hy met de Ket-
ters brieven hadde gevvifTelt , dewyle hy maar wat vriendelyk met hen
gehandelt hadde , om dat 'er voor alle dingen zachtigheidnoodig was.

(<?) Zoo dat het van hen wel waar was, het geene iemand in 't algemeen
ook indientydfchreef: „ Het is bekent, zegt hy , hoe hoogde verwaand-

„heid en onbefchoftheid der geener geklommen is , die nochtans eene heiligheid

„ en gehoorzaamheidjeegens den Godsdienft voorgaaven , daar ze doch allang de

„zaak zelfs verkoren , ja den fchyn daar van niet eens meer behouden hebben ,

„ zoo dat alle ontzag en aanzien nu weg is. In de plaats dat ze nu het gevaar met
„voorzichtigheid i'ermyden , en door onderzoekinge der oorzaaken beletten zou-

„den , zoo waaren en bleeven zy echter zoo dom , dat ze met raazen en tieren
,

„ zich maargeftaadig hoe langer hoe dieper daar inwikkelden : want zy waaren zo$

„ haljiarrig , dat ze haare boosheeden niet alleen niet verbeeterden , maar ook

„noch verdeedigden, en ze daar door noch erger maakten. Hunne macht hielden

„ze zoo groot , als of ze nooit ergens zoude kunnen gekrenkt werden, e. z. v.

(r) En waarelyk het ging 'er niet anders als het doorgaans gefchied , wan-
neer men onder den naam des H. Dienfts , alle wreedheid , hovaardye en
eigenzinnigheid pleegt. Het was omtelagchen, wanneeriscrwineen
zeeker ftryd-fchrift,van Melanchthon fchreef: Dat hy welgoed Grieks en La-

tyn kon , maar nochtans was hy niet waardig , dat een Godgeleerde met hem van
de Godgeleerdheid difputeerde. O) Op welke gruuwelyken hoogmoed , hem
Melanchthon zeer aardig antwoorde : „ Dat hymy voor zoo dom houd, dat ik

„ niets uit de Godgeleerdheidverhandelen kan,verdriet my niet : Wanneer hy maar
„toelaat , dat ook de gemeene Chriftenen iets met malkanderenvangodzaalivc

\

„ vraagen fpreeken moogen. {f) Welk antwoord ook noch op hen alle paft

,

die uit de Godgeleertheid een byzonder ambacht , en van geeftelyke zaa-
keneen monopolium of alleen-koop maaken.

5. Zoo opgeblaazen nu als zy waaren, wanneer ze befcherminge en
hulpe hadden , zoo bevreeft waaren ze ook weeder , wanneer hen dege-

tui-

(0) Idem p. 470. (/>)Jac. Sadoletus Lib. XI. Epid.p.^f. (^)Ibid.p. 437. (r) Camerarius cap.

V.p. zo. (*) To. I.Jen.Lat.p. 363. (f) Ibid. p. 367.

Hoog-
moed.

Vreesach-

tigheid,
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tuigen der waarheid aantaften , en in de kracht Gods mej hen {treeden. j»»rMö.

In 't byzonder wierd de Paapen geen kleine vreeze aangejaagt , toen het
,oc MDC

volk met zulk eene overgroote meenigtè Luther toeviel : Waar uit zy

niet anders beiluiten konden , als dat nuhun Ryk ofbloeyendenftaat',

een einde zoude néemen. Weshalven iemand zeerernftigop zyne reize

uit Italië na Duitsland , vraagde , wat doch het volk al van den floel te

Roome hield : maar hy ontfing eens van een vrouw een flechte antwoord,

welke meende , dat hy haar na gemeene huisftoeien vroeg, zeggende:

Wat weet ik , watje vöorftoelen teRoömehebt , houteoffteenè ? O)
De voornaamfte reede nu hunner vreeze , was haafe t'eenemaal onge-

gronde zaak , welke zy ook op geenerleye manieren wiften goed te maa-

ken. Daarom vind men ook , dat ze in zoo veele aangeftelde difpuiten

,

t'zaamenfpraaken en diergelyke , altyd zyrt' te kort gefchooten. By voor-

beeld , wanneer de Afgezand van den BiiTohop van Coftnitz , Jan Faber

,

öp het beftemde difpuit tot Zurig, midden in de vergaderinge eerft een uit-

vlucht maakte , dat dit verfchil hier toe niet behoorde. Ja, wanneer hem
Zwiiwlius perfte , dat hy doch zoude antwoorden , zoo zeide hy eindelyk,

dat hy het fchriftelyk zoude doen, zoo dat, nochhy, noch iemand an-

ders uit den grooten hoop , zoo veel herts of gronds niet hadde , dat

hy dorft antwoorden. O') Zulke en diergelyke verloorene fchermurze-

lingen nu, zyn de Papillen altoos ten uiterften nadeelig geweefr. En het

ging 'er veele , gelyk als dien Munrfik , in het Graalïchap Hoorn , in

't Jaar i j 2.4 , die eens op den Predikftoel vervaerlyk teegens luther uit-

voer. Maar , wanneer 'ér midden onder de Predikatie, een Lutheraan ,

genaamd Adriaan Borfchot , toetrad eri fprak : Hy was daar, Om van hem te

verneemen , wanneer , hoe en waar Luther gedwaalt hadde , zoo ver-

ftomde de Munnik zoodaanig , dat hy al heimelyk van den predikftoel

uit de Kerk floop , en hy zal ook noch wel weerom in de Graaffchap

koomen. (y) Een ander in Ooft-Vriesland bad , in een Openbaar difpuit ,

men zoude doch het gemeene volk daar uit dryven , op dat het naamelyk,

zyn zwakheid niet merken zoude, (z) Gelyk ook eenige in Engeland

begeerden , dat men ontrent zoodaanige handelingen , de deuren zoude

toefluiten , en geen gemeene taaie fpreeken. (a) Op deeze wyze nu
moeit zich alles wel tot de verandcringe fchikken , zoo dat de verdur-

vene Geeftelykheid geene andere of beetere waapenen over hield , dan

alleen den weereldlyken en vleefchelyken arm,zoo wanneer ze de Opper-

machten tot bloedvergieten aanftookte. Want dit was noch haar eenig-

flen trooft , dat ze zich aan het bloed der getuigen Gods vergrypen , en

haare gramfchap daar aan verzaadigen kolt. Maar eer we tot de hoedaa-

nigheid van de vervolgingen , en de overige omftandigheeden der zelve

overftappen , zoo is het noodig , dat we te vooren die perzoonen zelfs

eens kortelyk gaan betrachten , welke allenthalven vervolgt geworden
zyn -

6. Deeze dan , waaren buiten alle tëegenfpreekeri meerendeels zoo- Befchry-

daanige menfchen , die van de gruuwelen des Pausdoms overtuigt , of «"volgde.

ook wel zelfs daar onder lang geplaagt en verborgen geweeft waaren ,

die derhalven wel wat beeters kenden , en ook opentlyk bekenden. Waar
neevens in der daad ook noch wel allerhande zwakheeden onder liepen ,

en byzonder veel ontydigen en onverftandigen yver , die wel dikmaals in

heete gemoederen , met heel veel aangeboore gramfchap en heevigheid

vermengt was , en derhalven ook in de vyanden toorn en verbitteringe

ver-

(«) Prxfat. ad Tomos Lutheri. Lat. (x) Sleidanus. (y) Hamelmannus ap. Scultet. p. 210.

({) Ibid. Lib. 11. p. 8 1. (a) Martinus Frcchtus Epift. ap. Fechtium P. 1. Ep. Thcul. p. 9.
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jaar md. verwekte. De Martelaars-boeken nu vertoonen ons hier van overvloedi-
ge mdc.

voorbeelden , het welke hier alleen tot waarfchouwinge en verbeete-

ringe herhaalt werd. Doch we zullen ons maar van eenige weinige aan-

merkingen hier ontrent bedienen , het overige zal een verftandige lee-

zer zelfs wel konnen nadenken. Voor alle dingen ftaat dan te weeten ,,

na dat de Proteftanten zich in twee Hoofd-deelen , als Lutherfche en

Zwingliaanen , of Calviniflen , gedeelt hadden , dat zy nochtans alle

beide , om dat ze in het getuigenis teegens den Paus overeen ftemden,

Marteiaa- van de Roomfche ontrent eeveneens vervolgt zyn. En fchoon wel zom-
auègezlm- mige Lutherfche Theologanten , de overige, diegemartelizeert en ge-
iteden, jood 2yn geworden , voor geene getuigen ofMartelaaren hebben hou-

den willen ; nochtans hebben andere daar van weeder een rechtmaatiger

vonnis gevelt. Ik zal hier van maareen eenige getuigenis aantrekken
,

waar door ook alle de andere , die onder de Paapfche wreedheid geleeden

hebben ,
gelyk als de VVeederdoopers , Sociniaanen en andere , reeds al

in 't Jaar 156} op de volgende wyze zyn geoordeelt geworden ,- wanneer
iemand zegt : ik zal my nooit zoo verre brengen laaten , dat ik hen alle als Ket-

ters veroordeele en waerdig achte , om uit de gemeinfehap der Kerke uitge/looten ,

en door den ban aan de zwaarden en vlammen der Papiften opgeoffert te werden

,

welke in andere Ryken en Gemeentens, de overige leere des Euangeliums , na de

overeenflemminge der Propheeten en Apoftelenmet onsbelyden, en die nochtans

in ditpunt ( van 't Avondmaal ) alzoo onderweezen en overreedt zyn. (£) My
is wel niet onbewuft dat de yveraars met deezen man, die dit getuigt, ook
niet heel wel te vreeden zyn geweeft. Doch iemand trekt ook noch het

getuigenis van Lucas Ofiander zelfs aan , die ontrent het Jaar 1571 aldus

heeft gefchreeven : Zoo veele als 'er van die menfehen (Zwingliaanen)

door de Papiften om den Godsdienfi vermoort zyn , die houde ik voor Martelaaren

van Chriflus , om dat ze haar vertrou wen op Chriflus ook geftelt hebben, ik twxffe-

le niet , ofde almachtige engenaadige God heeft hen deeze dwaalinge , beneevens

de andere menfchelykegebrekkelykheedenvergeeven, endoor het bloed zyns lie-

ven Zoons afgewajfchen. (c) En ten minden is het valt en zeeker , dat , door
zoodaanige benaauwtheeden , in de vervolgde van alle gezintheeden

,

niet alleen veel quaads onderdrukt, enzy ook waarelyk verneedert en

beproeft zyn geworden, maar dat ook veel meer licht en kracht , als by
andere, zich daar door vertoont heeft, fchoon dat ook van te vooren vee-

le zelfs wel aan de onruft waaren fchuldig geweeft.

7. Want voor eerft melden de Hiftorien, dat 'er veele, eninzonder-

^""^" heid Lutherfche Predikanten , door hun vervaarlykicheldenenonver-
g.ngen. ftandigen yver , de Hooge Overigheid dikmaals zelfs wel hebben opge-

hitft,en gelyk als getergt,om haar te beteugelen. Waar van ons wel haaft

zommige zeer aanmerkenswaardige voorbeelden zullen ontmoeten ,.

nochtans kunnen hier ontrent ook wel eenige proefjes plaats vinden. Van
de Gereformeerde bekent iemand zeer gaerne , datzy, inVrankryk,

Engeland en Neederland , door de ontflaane beroerten eninlandfcheoorloogen

veel uit een dommeyver gedaan hadden , maarniet met verftand , doordien ze de

HMvig- middelmaat waaren te buitengetreeden. (V) En wien de gruuzaame opfehud-
heid, dingen en verwarringen bekent zyn, welke wel dikmaals door de hee-

vigheid der Hugenooten zyn ontftaan , dien zal het geen groot wonder
geeven,waarom de Papiften daar na zoo uittermaaten vinnig en wreed ge-

worden zymwaar van by de Franfche vervolgingen iets meerder. En noch
veel fl immer hebben het de Lutherfche meenigmaal gemaakt , door haar

krak-

(J) Paulus Eberus Confe.1 de Coena in dedic. p. 3. (c) RoelofIfaaks vom ftreit der alten und neu-

en Luther. prssf. (d) Beza Colloq. Mompelgard. p. 31b.
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krakkeelden en voor Ketters uitfchelden, zoo onder zich zelfs als tee- ["'^dc

eens andere. Ik wil nu niet zeggen van die geene , welke wel uit kenniffe

der Paapfch" grimwelen , m.iar ten ontyde en zonder eenig verftand

,

zich zelfs door haar heete drift hebben in gevaar gebracht. Hier booven

is 'er een voorbeeld van dien man tot Staaden vermeld. Diergelykewas

ook bykans die Paftoors zoon uit Wittenberger land , tot Weenen , wel-

ke in 't Jaar 1549 in eene openbaare Proceflie op den Sacrameuts-dw,

( H. Fronleichnams-feft. ) den Mis-Paap de Sacraments-kafTe uit de hand

rukte, en met voeten trad , daar by zeggende, dat hy afgooderye pleeg-

de , en teegen Gods Woord handelde. Waar na hem de tonge uitgefnee-

den , beide de handen afgehouwen , en hy leevendig verbrand wierd
5

ook is 'er ter zelver plaatze een pylaar , om andere daar door af te fchrik-

ken . opgerecht. Evenwel is hy altoos vroolyk geweeft, en hy heeft

Chriftus gepreezen ; ook zoude hy gewenfcht hebben , dat hy alle de

Afgooden in de geheele weereld vertreeden mocht. (?) En diergelyke onbe-

aanftootelykheeden zyn 'er in Ooftenryk , en wel voornaamelyk , na ^^eid.

dat aldaar de vryhed van Godsdienft verleent was , veele voorgevallen
;

als wanneer die goede menfchen dezelve misbruikt hebben , door de Pa-

pillen al te onvoorzichtig en zonder nood , ja op eene rechte zotte wyze
te verbitteren. „ Hoe onchriftelyk en gek-achtig deed doch die Zang-

„ meefter in het Ooftenrykfche gebied , tot Gratz in Steyrmark , wanneer

„hy met zyn leerlingen een blyfpel fpeelde , en doorzyne vaerzen op
„den Paus eenige fteeken gaf , ook de jongens Jezuite-hoeden met
,, bellen opzette , het welke de Jezuiten geweldig verdroot \ Derhalven

„de Hartog daar na een rechtvaardig befluit nam, om denPaftoor Jere-

„mias Homberger af te fchaffen , doordien hy niet ruften konde, en als

hem zelfs het prediken al verboodenwas, nochtans andere opftookte.

(ƒ) En Pieter Patiens , Predikant tot Frankfurt , oordeelde recht van

deezen man , zeggende t Dat hy van veelengehaat ivas , xveegens zyne hee-

vitheid , die de Papilten zoo wél als de Calviniften nu reeds al een gerui-

men tyd lang van hem ervaaren en verdraagen hadden, (g )

8. Nu zaagen zommige verftandige mannen dit ook in dien tyd zeer DirPmee-

wel en beklaagden , dat door datgeltaadigquaad-fpreeken endifputee- ""•

ren het arme volk van de noodigeonderwyzinge, (aanvoeringe) t
-

ee_

nemaal berooft wierd. XVeshalven de oude.Davidchytraus , in 't Jaar 1571
uit Ooftenryk ook fchreef, waar heene hy vanden Keyzer zelfs , om
de Lutherfche Kerken aldaar in orde te brengen , beroepen was : Hy kon-

Je niet loogebenen , dat eenige onruftige en ongeftuime Predikanten, die uit het boo-

venfte deel van Duitsland verdreeven waaren , nu zeer onvoorzigtiglyk aldaar int

wilde heenfebreemven. (/>) En hy klaagde ook met eene over zig zelfs,dat hy
in die zelve zaak al te onvoorzigtig te werk gegaan hadde , alzoo hy door
eenen brief geopenbaart haddejiet geene nochtans de Keyzer zelfs hadde
willen verborgen houden 5 waar door hy ook vreesde, datdeOoftenryk-
fcheGemeentens eenen harden (loot zouden bekoomen.(z) Doch dit ging

noch al heen , ten opzichte van het onbefchryffelyk raazen , fchelden en oneemg.

krakkeelen dat de Lutherfche Predikanten in dien tyd onder malkanderen
he 'd '

zelfs deeden,tot een fchrikkelyke ergernis,zoo wel voor haare eigene Ge-
meintens als haare vyanden. De zelve Chytraus fchreefook eens aan den
Syndicus in Steyrmark,</df 'er aldaar een (lont en onbefchaamt kaerelwasjie nie-

mand noch booven noch neevens zich ïyden bfl:Zoo lang als die man daar bleef, zoo

zoude 'er een onopboudelyk krakkeelen,afgunjr,twiJl,eH 1000 andere bedroefde aan-

II. Deel. T
ft
O0-

(t) Crufius Lib. XI. Annal. Snev. p. 67*. (f) Epift. ap. Fechtium p. 643. (g) Ibid. p. >-j 8.

(fc)ChytrccusEpili. p.447. (') Ap. Fechtium Epilt.p. 311.
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jaarMD. (looten zyn. Doch men moed hem alleen daarom noch al behouden, op
tot MDC

' dat 'er niet noch een erger enonverdraagelykernahemquam. (/(•) Van
welken Thrafo , gelyk als hy hem noemt , hy noch al op een andere plaats

klaagt , dat hy de grootite verhinderingen teegens alle goede inflellingen

gemaakt , en geene kleine beroertens daar door verwekt hadde. (7) En
dat alleen , om dat hy zich inbeelde , dat hy door dezelve , veel van

zyn gezag verloor. Waarom hy dan ook alle ordeningen t.'eenemaal ver-

werpen wilde, en alles liever verwart en omgekeert zag. 0") Insgelyks

klaagde den gemelde Homberger over een zeeker ander man, genaamt

Steiner , dat hy zyn vyand was , uit vrees , dat hy over haare Kerkelyke zaaken

zocht te heerfctien, waarom hy hem dan ook by alle menfchen zocht gehaat

te maaken. (k) En noch een ander , genaamt Dr
. Willem Timmerman ,

fchreei in 't Jaar 1 5 87 uit Graatz : Ik werde alhier daage/jks van de onze ver-

volgt en geplaagt , teweeten, van de valfche broeders en onrufiige koppen, die

alles venverren , en dat veel heeviger als van onze gezwoorene vyanden , deje-

zulten zelfs. (0) Diergelyke getuigeniiïen zyn 'er noch al veel meer voor

handen , die ons klaar aanwyzen , zoowel, hoe dat aan de Papillen de

geleegentheid is gegeeven , om alle deeze krakkeel-neüen te verflooren,

als ook , hoe dat God zelfs groote reede heeft gehad , om zoodaanige

Huichelaars te verflooren , die onder den dierbaaren naam desEuangeli-

\ ums , niets anders als eer- en twillzucht mitsgaaders andere zonden
,

gezocht en ook in der daad gepleegt hebben.

Twiftzucht 9. Van de zoodaanige fpreekt een zeeker Godgeleerde van dien tyd

f"hlp

a,ld
zeer wel , uit eigene ondervindinge : De Papi/len vatten deezegeleegenheid

met vreugden aan , en zeflellen ze tot veeier treurigen ondergang ook in 't werk. ,

door hen zelfs die het Euangelium aangenocrnen hebben , weegens hunne onderl'mr

<te oneenhheid , ter oorzaake van het Avondmaal des Heeren. Zoekende hen alle

Op het gruuwelykfle te verdelgen , met die hoope , dat zy geen bulpe altoos van die,

geene zullen bekoomen , met welke zy zelfs over die leere oneens zyn, ( p ) Een an7
der Schryver nu vatte den geheelengruuwelderverwoeflinge, benee-

vens de oorzaaken des zelfs , aldus kortelykte zaamen, wanneer hy
van de Geloofs-vryheid dier tyd , onder den Keyzer Ferdinand aldus

fchryft : Van de Euangelifche Predikanten liepen 'er veele onrufiige hoofden uit

de andere geweflen van Duitsland daar heene , als tot een Vry -ftad ; deeze da^

veranderden ook onder voorwendzel der Euangelifche vryheid , zeer veel te» op-

zicht van de openbaare inflellingen der Kerken , met groot onv£rftand , en ze ma-ak-

ten een geweldig gefchreeuw , en groote opfchuddinge. IVeshalven de Keyzer Ma-
ximiliaan aan zyne onderdaanen de leere der Augsburgfche Belydeniffe wel ver-

gunde , maar hy zocht echter de al te groote vryheid , en 't wilde weezen der^

oproerige koppen te (lillen , doordien ze by na inyder dorp wat nieuws aanvingen.

(c/) Zoo dat het ook waarheid wierd , daar deeze man op een andere,

plaats voor vreesde:Z)af de nieuwelyks aangefteldegemeentens in een veel groo-^

ter gevaar waaren , weegens het heftige gefchreeuw van zommige Lutherfche Pre-

dikanten , als van weegen de vyanden zelfs, (r) Gelyk het de droevige uicflag

onder den Keyzer Rudolf , en ook vervolgens wel heeft getoond.

Men befchouwe maar eens hunne toenmaals-uitgegeevene bekentcniflen,
;

verfchil-fchriften en verantwoordingen , en men zal 'er niets anders , als

louter fchelden , verdoemen, verketteren , gramfchap en overgroote

heevigheid in vinden $ doch nergens eene heilzaame voorllellinge van het

waare Euangelium , of des zelfs kracht , om de herten weeder tot ge-
v

hoorzaamheid en liefdejeegens God en de menfchen te brengen, welke
ze

(j^) Chytrxus p. 167. (I) Ibid. p. ic>'o/(») Ibid. p. 322. &, ap. Fechtium p. 4S4. (n) Feqhr.

p. 602,. (9) Ibid. p. 692. (p ) Eberus 1. c. (q) Chytrxus Lib. XX11I. p. 636. (r) idemEpiit-p.^
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ze zelfs ook niet hadden. (V) En aldus ging het aldaar wel recht BabeJs jaarMD.'

en verwert toe , wanneer midden onder de Papiften, nu eens de Luther- ^f>

,

'

fche van de Calviniften , dan weeder de Calviniften van de Lutherfche LmiJiren

uitaebeeten en onderdrukt wierden. Aldaar klaagden die geene, welke SS«-
voor rechte Lutherfche wilden gehouden zyn : Deivyl het de Vrygeeflen

dtn "

( Adiaphoriften ) zoo verre door haare loosheid gebracht hadden , dat men

niets altoos teegens haare vervalfchingen , fpreeken , fchryven ofdrukken mocht

laaten , zoo quaamen hunne leerlingen , Paapen en Studenten in Ooftenryk ,

Moravie en Hungarie. Op de eene plaats vergifteden zy het volk door de Cal-

vynfche zwermerye , op de andere plaats weeder door hunne vervalfchingen , die

zy van hunne Meefters geleert hadden , en ze leefden meerendeels zeer wel NB.

op zyn [ adiaphoriftifch] vrygeefts , en epicureefz. (Y) Daar en teegen fchry-

ven de Gereformeerde : In Ooftenryk en elders , wierden defchuldige met de

onfchuldige verdreeven , alleen daarom , om dat in die landen Luther en Filips

gcnoemt wierden ; aan welke vervolging ten minften de Collatores [of die daar

oorzaak» toe gegeeven hebben] in geenen deele voor Chriftus Richterjloel

,

daar aan zy zoo dikmaals geappelleert hebben , onfchuldig zullen bevonden wer-

den, (u).

10. Dus beeten ze zich dan onder malkanderen , en verflonden zich

ook alle zelfs te zaamen door Gods rechtvaardig oordeel. Waarbenee- siechtgc-

vens niet alleen die ellendige ftryd-vraage van wat 'er in de Kerke te doen Hufen^

ftond , in de gemelde plaatze ten twift-appel dienen moeft
5
(x) maar ten

ook in 't byzonder het Flacciaanfche verfchil , het welk zommige toen-

maals op het nieuw weeder ophaalden, (y) Hoe uittermaaten quaalyk

zich ook de Gereformeerde in de Nederlanden en in Vrankryk , dikmaals

wel gedraagen hebben , zulks is hier booven vermeld. Men gafimmers

groote reede aan de Papiften , om namaals over haar te tyrannizeeren

,

wanneer de Hugenooten tot Parys , om een ontydig klokke-luiden , in Totparp.

een Paapfche Kerke invielen , en daar in zoo flecht huis hielden , dat een

zeeker Papift daar van fchryft , dat dit Euangeli-looze volk heel weinig

na den inhoud van het Euangelium hadde gehandeld. Zy hadden dan een

Priefter die op zyne knien lag.by na het hoofd t'eenemaal afgehouwen,en

andere niet weinig gequetft,het Sacrament hadden ze met voeten getrapt,

de Altaaren verbrooken , de Kelken en andere koftelykheeden weg
genoomen , de beelden alle de koppen afgeflaagen , de glaazen en

alles aan ftukken gefmeeten. Qz) Diergelyke buitenfpoorigheeden zyn
'er tot Antwerpen ook al gefchied , alwaar de Hartog van Parma Amwei-

zich niet zonder reede ontvallen liet : Dewyle de Gereformeerde zelfs
pcn '

den vreede gebrooken hadden , zoo zoude men ze hen ook niet houden.

Doch van deezeftoffe is hier booven by de hoedaanigheid der Reformatie

meerder gefprooken. Eeven zoo quaalyk nu als men dikmaals de goed-
willigheid der Papiften zelfs heeft getracht te bewaaren , zoo zeer heeft

men ook meenigmaal de maat om ze te verwerven, te buiten gegaan.

Men weet voor zeeker, dat in 't Jaar 1569 den Aarts-Hartog Karel van Gekogi

Ooflenryk , van de Stenden over de 40 tonnen goudsgenooten heeft, al- f$?£
leen op dat hy hen de vryheid van den Godsdienft zoude vergunnen , en

daar na noch 9 tonnen gouds voor de beveftiginge des zelfs. (4) Om noch
van de zoo genaamde Majefteits-brief te zwygen , die ook een groot geld.

gekoft heeft. En evenwel hebben de Predikanten dit in 't minne niet er-

T x kent

f*) Vid. Chriftliche bck'antnis de Glaubens etlicherEuangelifcherPredigcr in Oftcrreich. EifP

leben. 1567.410. (t) lm verzeichnis der befchw'arlichen punöen inD. Georg. Majoris Vorrcdeder
Poilill. prsf. («) Bedenken der Anhaltifchen Theologen überdie prsefation des Concordien buchs.

(x) Vid. Chytrsus Epift. p. iyo. 961. 965-. (y) Idem ibid.p. 274. i83.&SchlufielburgiusCatal.

Hajreri'-. Ub, U. p. f. (y Laur. Surius Chron. 296. (4) Stratemannus Theat. Hilt. p- 1 07^. p.

M
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jaar md. kent, noch ook die gunft behoorelyk aangewende , vlak teegen alle hec

" waarfchouvven , verbieden en dreigen der Overheeden aan. In teegen-

deel wierden ze veel eer des te zorgeloozer daar door, en leefden zoo
onbezorgt daar heene , als of hun Ryk eeuwig zoude moeten duuren.
Daarom fchreef de gemelde chytrceus nochmaalsaari een zeeker vriend:

In Ooftenryk is de vryheidder Religie hyna al te groot. Want het loopt alles zonder

eenige flraffe daar na toe , wat anderzins in Duitsland , wie weet waarom is afge-

zet. Het grootjle gedeelte van deeze lieden heeft heel weinig verftand en reede,

en nochtans zoekt een ieder zynen Heer aan zich te trekken..(£) Ofnu deeze
luiden en haares gelyken , naderhand al met recht voor Chriftus

Ballingen , of vervolgde om Chriftus wille , zich hebben kunnen uitgee-

ven , zulks is uit de booven verhaalde omftandigheeden heel licht te oor-

deelen. Buiten twyfel zyn zy in zulken liefde-loozen en geloove-loozen
fland veel eer (exides a Chriflo') verwyderdevan Chnflusgeweeft , en.

die als quaad-doenders van hem afgeweezenzyn. Waar onder ik noch-
tans eenige oprechte luiden geenzins gereekent wil hebben : Gelyk 'er

ook al in dien tyd onder den grootenruuwen hoop noch wel zommige
moogen geweeft zyn.

kenbaar- i * Doch op dat we na de vervolgde perzoonen befcb.ouwt te hebben

,

^nTen °°k ^e zaak ze^s 7°° vee * a ^s nooc% IS eens nioogen inzien
, zoo zullen

we nu na deplaatzen en landen, ook de vervolgingen, zoo wel teegen

de Lutherfche als Gereformeerde eens wat naader gaan aanmerken.
De overige S.eften fpaaren wy-tot haare befchryvinge in 't byzonder.

inlootten- Om dan nu eerft van de gemelde Ooftenrykfche vervolgingen aan te van-
gen , zoo ftaat te weeten , dat wel nu en dan indeeerfte tyden der .fo?/*;/--

matie , waar zich eenige Getuigen der waarheid vertoonden , de zelve

doorgaans altyd vervolgt en onderdrukt zyn geworden. Doch nader-

hand , gelyk als verhaalt is, wierd aan hen onder den Keyzer Afaxiwi/i-

aan de tweede , de volkoomevryheid van Godsdienft verleent, totdat
men daar na in 't Jaar 1598 in Ooftenryk de Proteftanten weederbegoft te

verjaagen , en dat men ook daar meedein 't volgende Jaar in Steyrmark
voortvoer: (c) Doch eindelyk in 't Jaar 1600, vatte men de zaak eerft

recht ter deege aan , en men joeg alles , wat niet na de Paapfche wilde
genoemt zyn , volkoomentlyk ten lande uit. En dit wel meerendeels

,

op 't aanftooken der Jezuiten , die derhalven meenig fcheldwoord iyden
moeden , als van Duivels-blaasbalgen , helfche furiën en diergelyke.

(d) De nieuwe Regent , den Awts-Hanog Ferdinand , maakte hier van

na Karels dood den eerden aanvang- Als wanneer de Papillen zeer Hecht
met de Lutherfche omfprongen : naamejyk , zy (lelden zich eerft met
louter geweld in het bezit van de Kerken der zelve, en ze trokken ook
onder anderen het doode lichaam van den meergemelden Dr nillemTim~

merman uit het graf , en wierpen het in 't waater , e. z. v. (<?) Maarhoe-
daanig het toen ter tyd , aan beide de kanten na de waare grond des Chri- 1

ftendoms geftaan heeft , en ofdeeze vervolgde alle al waarachtige Marte-
laars geweeft zyn , zulks kan men onder andere merkteekenen, uit de '

volgende omftandigheeden heel klaar belchouwen. Eeven voor of op
deeze beroerte , gaf Dr. Daniel Kraamer een gefchrift uit , waar in hy tot

een aanhangzel , een brief van een Jezuit ftelde , welkers uitlegginge

zeer veele aanftootelyke uitdrukkingen behelsde , gelyk als by voor-
beeld : hy verweet dit den Jezuiten : „ Zytgy lieden, zegt hy, niet indacb- I

*%*

il) Epift.'p. 149. (c)LucasOfianderLib.IV.H.E.c. ^.p. 1133. (<f)Ibid.c. f4. (OVid.Thu-
anus Lib. 1 14. Amandus Hanauerus Hilt. perfec. in Stiria. David Rungius Relat. Hift. triftifT

perfecut. in Stiria.
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*•„ Uae het u eens in- Beyerenging, alwaar gy een wytivat in uw' College Ji^md.

,, He » '•""' "~
j.

' T 1 r Lr* ! / •• tot MDC.

bracht , doch van binnen zat, met verlof , eene groote Concuoyne daar in.

"
Go l laat toe , dat het wynvat den boodem uitvalt. Ach, ach! daar wicrd die

"
tchooncwyngeftort, dat is, daar valt de-koer in hetflyk -. En een weinig ha-

per • Wat zullen wy nu daar uit leeren > dat de Bifjchop derfezuiteneen lafte-

raar is een leugenaar , een moordenaar , die de leere des duivels dryft , en die

een gezwoore vyand is van het H. Euangelium , e. z. v. (ƒ) Of nu de eerfte

Chnftenen zich wel op zulk eene wyzeteegenshaare vervolgers gedraa-

cen hebben , zulks betoonen haare Hiftorien allenthalven genoegzaam.

ix Uit die eenige Haaltje nu kan men de gefteltenis der andere heel

licht afneemen , voor zoo verre als zich naamelyk , menfehen werk on-

der Goodes weegen meede gemengt heeft. Want in 't begin der Reforma-

tie wierden veele zielen door de verdrukkingen verootmoedigt en ge-

zui'verp , en ook voor zoodaanigen uitbreuk der verdorventheid vry wel

bewaart. Die maar onpartydig alles teegens den anderen wilnaazien',

zal licht kunnen merken , dat 'er inde laatft-gemelde beroerten , zich

cantlch een ander weezen vertoont heeft, als in 't begin , wanneer 'er

in Moravie en andere plaatzen ook eene vervolginge ontftond. Wanneer Morane
-

bv voorbeeld , de oprechce Paulus Speratus , aan dé Gemeente tot Jgla in

Moravie , met zeer groote kracht aldus fchreef. Het Euangelium onzes

Meeren en Zaligmaakers , het welk niet dan zuivere leevendige woorden is , hebt

ery uit Gods genaade door myne verkondiginge gchoort en aangenoomen ; ook hebt

ey dat met my voor Koningen en Vorften , ja voor degantfche weereldwel vrymoe-

dklyk bekennen en verdeedigen willen. Waarom wy dan ook met malkanderen ,

tot in de elfde maal met groote koften , moeyte en gevaar hier heen en daar heen ,

ja ook onze ei%e vyanden , die tot heeden toe , Chriftus als noch in ons vervolgen ,

waar heene zy gewilt hebben , zyn nagereift , doch nergens is 'er iemandgevonden

ffeweelljie ons hadde gehoort ofgeantwoord;maar zy hebben my na haare oude ge-

woonte onverhoort , tot in de twaalfde week toe tot Olmutz heel' zwaarlyk gevangen

vehouden , en u doorfcherpeKoninglykebeveelen, dat gy my niet houden zond ,

verfchrikt en .
belaaden ; zy verfchrikken en belaaden ons ook noch al verder , by-

aldien m van deeze bclydeniffè Chrifti afwyken , en ons aan haar raazen en tieren .

een'wzins keeren wilden. Daar beneevens werd gylieden ook met my , God zy ge-

dankt , voor de ergfte Ketters uitgefcholden. In al het welke men onzes goeden Ko-

nings naam op hetfchandelykfte overal misbruikt , en dat hy overal de naam draagt

en een dek-kleed voor haare godloosheid zyn moet , weet God wel. Ach! dat hy

uit de klaauwen deezer zielen-moorders eens mocht verloft werden ! biddet doch

alle daarom,wantwy zyn het immers te doenfchuldig, e. z. v. (g). Ten minften nu

klonken zoodaanige vermaaningen heel anders , als daar na die raazende

fcheld- en twift-fchriften , waar in niets anders als loutere galle
, gram-

fchap , wraakzucht en eigenbaat te zien is. Gelyk als 'er by de twift-

zucht der vervallene Predikanten ook noch naader vertoont zal werden

en aangeweezen. Nu is het dan de tyd , datwe kortelyk de vervolgingen

zelfs na malkanderen eens gaan doorzien , en het noodigfte daar ontrent

aanmerken.

ij. Naderaaal'er in Boheemen lang voor Luthers tyden , ontallelyke mBohee-

andere zoo wel in 't verborgen als in 't openbaar teegen den Paus ge-
men'

fprooken hebben , zoo is ook de vervolginge aldaar het eerfte aangegaan.

En wanneer nu Luthers getuigenis en aanhang daar noch by quaam , zoo
wierden de Paapen daar door dies te meerder gedrongen , om haar gezag

T 3 en

(ƒ) Von der haupt-frage : An Haeretico fit fides fervanda ; fammteinemaanhange : Vonder
j'ammcrlichen verfolgung , fo in der Steyrmark und Krain vorm jahr im herbfl von den Jefuiten an-

gerichtet worden. Leiplig- 1602. 4»° p. L. Conf. ValvafTbr. P. II. Hertzogthum Krain. Lib. VII.

c 1 S- (g) P raei: ' in Librum Lutheri: Eine weife Chriüliche Meffe zu halten Wittenberg. 1 ƒ 24. 4
,0 «
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inkomften door allerhande tyrannye te verweeren. Derhalven ging

hec 'er inzonderheid , in 't Jaar 1514, tot Praag zeer fcherp toe , alwaar

de jonge Koning Lodewyk , aan den Gouverneur van Boheemen , Karel,

Hartog van Munfterberg , beval alle de Lutheraanen en zoo genoemde
Picaarders , ten lande uit te dryven. (£) Vervolgens heeft men ook ge-

ftaadig eenige byzondere belyders verdrukt , en anderzins aan kant ge-

holpen. Als wanneer, in'tjaar ïfzóNicolaas DrajerenKlara, eene ou-

de weduwe van 60 jaaren, leevendig verbrand wierden , om dat zy de

lichaamelyke teegenwoordigheid Chrifti , onder het brood en den wyn
ontkenden. (/') Het zelve gebeurde ook , om die eigenfte reede in

't volgende jaar aan een vrouwe , Martha genaamt , die ook van iemand

op 't nieuw weeder was gedoopt geworden. (k) Gelyk in'tjaar 1528,
aan twee Duitfcheambachts-luiden tot Praag, en in 't Jaar 153 1 aaneen

zeeker man tot Katenberg , om nu andere alhier kortheids-halve voor by
te gaan. In 't byzonder toonde zich de Koning Ferdinand zeer onbarm-
hertig , wanneer de zoo genaamde Iratres Unitatis , of Boheemfche broe-

ders ^ in 't Jaar 1 547 geen hulpe altoos teegen den Keurvorft Jan Fredrik

,

zenden wilden. Want hy liet daar op hunne Kerken toefluiten , en na-

maals veele van hen uit het land jaagen, jaeindelykliethy een volkoo-

men bevel uitgaan , om de Predikanten in hechtenis te neemen. Waar
door deeze dan alomme verftrooit wierden , en andere wierden weegens

haare heimelyke t'zaamenkomften , en anderzins gevangen gezet. (/)

In 't Jaar 1 5^5 nu , fchreef Melanchthon eenenTrooft-briei aan de Euan-

gelifche Paftooren in Boheemen , waar uit men den verwoeften ftaat van

die Kerken wel kan zien. (m) Want toen ter tyd heeft Koning Ferdinand

alle deKerken-dienaars , afzetten en verdryven laaten , welke in Duits-

land ingefteld of getrouwt waaren , waar van 'er over de 100 in Saxen

en in de Paltz zyn gekoomen. («) Hoe ellendig het aldaar naderhand na

de verleende vryheid des Geloofs , en Keyzer JiudolfsMzjtüeizs-bne{ is

toegegaan , zulks behoort onder de Hiftorie der zeeventiende Eeuwe.

Van Hungarie hebben we hier booven nu reeds al iets aangetrokken , al-

waar zommige perzoonen , voornaamelyk onder Lodewyk en Ferdinand,

eenige vervolgingen hebben geleeden.

inDuits- 14- In Duitsland is al terftond , in 't begin de Martelaars-dood van

dr'ik'van'

1
' Hendrik van Zittphen , alomme bekent geworden. Deezen man hadden

zutpheu. ^g papiften nu reeds al voorheene tot Antwerpen gevangen gehad , doch

hy was door het toedoen der vrouwen aldaar weeder los geraakt. Nader-

hand beriepen hem die van Mehldorp in Dithmarfchen by haar , alwaar

hem zyne vyanden in 't Jaar 1524, op het aanhouden der Munnikken ,

door een wreede dood om 't leeven hielpen. (0) Van deezen man heeft

Luthcr eenen briefaandie vanBreemengefchreeven, waarin hy ook van

een Kajpar Taubens vermeld , die te Weenen omtrent die zelve tyd ver-

brand is , als meede van een boekverkooper , Joris genaamt , die tot

Offen in Hungarie dit zelve ook hadde geleeden. (/» ) Verders is het ook
zeer aanmerkenswaardig , dat op die zelve plaats , daar Hendrik verbrand

was , de Ditmarfchers daar na , in 't Jaar 1559, in een bloedigen flag

van de Deenen zyn verflaagen geworden. (gr) Naad deeze gewaagt Luther

in" de voorverhaalde brief, ooknochvandeallereerfteLutherfcheMar-

Bruffei. telaars ,
gelyk men ze noemt , naamelyk Hendrik roes , en Jan Ejje otNefie,

twee Auguftyner Munnikken tot BruffelinBraband , die in 't Jaar 152.3

den

(/;) Scultctus Lib. I. p. 190. (»') Ibid. Lib. II. p. 88. (/;) Ibid.p. 3. (I) AdrianusRegenvolfcius

Lib- II. Hifi. Eccl. Slavon. cap. 2. (m) Volum. I. Epift. per Peucerum , cdit. p. 41 2. (n) Regenvol-

lciusl.c. cap. t 3. p. 106. (o) Vid. Bczalcon. Cl. Vic p. 36. Scultctus Lib. I.p. 102. ipi.RabiMar-
tyrer-buch. &c. (p) Tom. VII. VVitt. Lat. p. 492. (3) Kortholtus ap. Seckendorff Lib. I. p. 268.
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den i van Hooymaand, na een lange gevangenis , op het vonnis van de J»«md.

twee Iuquifiteurs , Nicolaas van Egmond t en den bvnichtenjacob Van Hart-
l
°' ^

(Iraaten * leevendig verbrand wierden. Van welke men niet alleen een

'omflandig verhaal in Luthers Ichriften zelfs , (r) maar ook in zyn lied

heeft, beginnende : Een nieuw Liedwy heffen aan , enz. Het welke noch-

tans in weinige Lied-boeken meer te vinden is , nademaal men de eerde

liefde en vierigheid nu al lang heeft verlaaten. Van deeze mannen nu

,

verhaak men onder anderen , dat zy by het vuur den Lofzang : Ueere

God u hoven wy. by beurten hebben op-gezongen , het geene zonder ee-

nigen twyfel , Goode ook veel beeter behaagt heeft , als dat Te Deum lau-

ïlamus , .na het vermoorden van veele duizenden van menlchen. Een.vart

ben beiden zoude ook onder het aanfteeken des vuursgezegt hebben ,

het was hem ah ofmen rtozen voor hem ftrooide : alsook, dit was de lang ge-

ivenfcbte dag . in welke zy verlojl , en met Chritlus vereenigt zouden werden. In

'c vuur nu hadden zy ettelyke maale geroepen: Jezus, Heere , Heere , ont-

fermt u onzer f Waar by dan ook de eene , na dat de touwen nu verbrand

waaren , was opde knyen gevallen- (O Ter zelver plaatze , te weeten
,

tot Brullel , is daar in 't Jaar 1541 Egidius Tileman , een Meflemaaker,

letevendig verbrand , die weegens zyne godzaaligheid en byzondere mil-

daadigheid overal zeer bekent was. Deeze man heeft onder anderen , met
zyne vyanden den fpot gedreeven , zeggende : Waarom zy zoo veelhouts te

zaamen fleepten , om zyn ellendig lichaam te verbranden , en ondertuffchen zoo

veele arme menfeben lieten koude lyden > Ja als men hem voorheene wilde

worgen , zoo heeft hy zulks afgeflaagen en gezegt : by wilde het wel
gaerne lyden , doordien hy voor 't vuur niet en vreesde. (7) Na zyn dood
zouden de burgers de Beedel-Munnikken geftaadig daar meede afgewee-

zen hebben , waarom zy kdien vroomen man verbrand badden , die aan

alle menlchen haddegoed gedaan ? («)

.15. Doch op dat we in de Nederlanden blyven, dewyi we eens daar in spaande

zvn gekoomen ; zoo ging het aldaar op het allerflirnïte , onder de Spaan- ge'
volsin-

fche wreedheid roe; waar dat Land ook een recht ftryd-tooneel van veele

duizenden getuigen wierd. Al voort in 't begin liet Keyzer Karelde vyfde

de allerfcherpfte beveelen , teegen alle de zoo genaamde Seclen , uitgaan:

welke hy ook alle jaaren liet vernieuwen , en veel ernftiger in 't werk Hel-

len , als iets anders dat goed was. Ja wanneer iemand maar eenmaal op Inqu:fltie>

verboodene daagen vleefch gegeeten , of zich anderzins vergreepen had-

de- , zoo was aanitonds de Inquijïteur met den fcherprechter achter hem
her. Weshaiven men ook uitgereekent heeft , dat 'er in de Nederlanden
alleen , zoo voor als na Karels tyd, wel over de 50000 menlchen d,oor

beuls handen zyn omgebracht geworden. Derhalven dan die geene , wel-
ke de geichiedenifien van alle de Martelaaren , zoo wei van deeze als de
vooïige Eeuvve wilde verhaalen , die zoude wel veelfolianten daar toe van
nooden hebben. Alhoewel nu deeze Hiftorien wel waardig zyn , om van
een ieder geleezen te werden , voornaamelyk weegens de meenigvuldige
uitmuntende voorbeelden ; om dat men elders niet lichtelyk zoo uitter-

maaten veele teekenen van een waarachtig , daadelyk en krachtig geloo-

ve zal vinden als hier. Men zie ondertuffchen hier ontrent , maar de
wydloopige Martelaar-boeken van Crocius en Rabus na , waar in men een
kort begryp van deeze Hiftorien beneevens zoo veele voortreffelyke

proeven der Martelaaren , te zaamen vatten kan , om ons te toonen ,

dat

,
(r) Tom. II. Altcnb. p. qfz. (s) Vid. Ibid.&apudScultetump. 15-3. Lutli. Epift.P. II. p. if2.

fèuq. (t) I idem & Rabus. Croctusaliique. Conf. Leonh. Meyers' M'a'rtyrer reden u thatenp. 184.
{u) Ibidem.
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jaar md. dat 'er onderde Naam-Cbriftenen geen eene eenige vonk meer van die

vrooiyk-
kracht des geloofs overig is. Om nu maar alleen eenige weinige voorbeel-

MMtdaa- ^en °P te üaa ^en
' zo° betuigde Jan Beek , een Hollander

, byzyn Mar-
ien, telaarfchap , eene zoodaanige vroolykheid, dat hy niet alleen den fpot

met de Inquijtteurs dreef, maar ook op de Gerechts-plaats zyn herte zelfs

blcot maakte ; en wanneer hem de beul na den hals greep , riep hy over-
luid : Dood , waar is uwen prikkel ? Helle , waar is uwe overwinninge ? de
Dood is verflonden in de overwinninge omes Heeren Jezu Chrifi : Waar na hy

Geioove. den ftrop om zyn hals deed , voor zyne vyanden bad , en Chriflus aan-
riep. Eene vrouwe in 's Graavenhaage , antwoorde de Rechters , wan-
neer ze veroordeelt wierd , in 't Jaar 1 5 17 aldus , wannee&zy haar over
den dood aanfpraaken : Het is waar , ik hebbe den dood noch niet ge/maakt

,

noch ik en wil ze ook in eeuwigheid niet fmaaken , om dat ze Chrijhts heeft oe-

fmaakt , en zegt : Die myn woordhoud , zal den dood in eeuwigheid nietfmaaken
e.z v. En wanneer men haar tot het weeder-roepen wilde dwingen , zoe
antwoorde zy : ik blyf'bymynen Heere , geen dood noch leeven zal my van hem
affcheiden. Mr

. Pietcr Brullius van Straatsburg,wierd in't Jaar 1^44,na Door-
nik in Nederland gezonden , en predikte aldaar meteenen grooten toe-

loop. Maar als de inquifitie daar na op quam , liet hy zich in een mande
over de ftadsmuur needer, doch het mislukte hem , zoo dat hy van d<

wachters gevat en daar na verbrand wierd , waarby hyde rechtvaardig-

heid Gods erkende , dat, doordien hy van zyne fchaapenhaddewiller

weg-vluchten , God zelfs hem hadde vaft-gehouden. Ter zelver plaatzt

Wierd een fnyders vrouw leevendig begraaven , en ze was daar in zoo we:
te vreede , dat ze de doodkift ziende , zeide : Ei lieve ! benje nu van zins.

om zulk een Paflej van my te maaken > en haar man riep ze toe : Goede nacht,

myn lieve Adriaan . ik ga nu na een andere bruiloft toe ! Op dezelve wyze heefi

men ook tot Leuven inBraband, in't Jaar 1540 , met eene vrouwe ge
handelt, die zich ook al, nietteegenfïaande.zy zeer zwak van lichaan

was , zeer mannelyk heeft gedraagen, en de groote Do€tooren , ofge
lyk men ze by ons noemt, Confiftoriaal-Raadsheeren , wel dapper be
fchaamt gemaakt en overwonnen heeft.

16. Ontrent die zelve tyd maakten de lnquifiteurs eene Lyfte van di<

geene , welke zy in 't heimelyk weg en gevangen neemen wilden. Onde:
deezen was ook Juftus Jusberg , een bontwerker tot Leuven, bywienzj
een nieuw Teftament , en eenige Predikatien van Luther vonden. Deezei

man , wanneer men hem met het vuur dreigde , viel op zyne knier

en dankte God en de Rechters, datzy hemnu naaftvan zyn ellendig lee

ven zouden verloffen. In de gevangenis , terwyl hem eene vreezede

doods overviel , lprak hy de omftanderszeerbeweegelyk aan 5 en onde

deeze wierd de voorgemelde Egidius Tileman van Gods Geeft bewoogen

om aan allen te betuigen , datze zich doch niet aan de ellendige gedaant

van deezen man zouden ergeren ^ trekkende daar toe het voorbeeld va.

Chriftus zelfs en zyne neederigheid aan. Daar en booven verfterkte lv

den gevangenen met grooten nadruk , en vermaande hem tot ftandvaftig

f/mlJnit- heid. Onder anderen klaagde hy ook over de gruuwelyke wreedheid de
«der Mar- papiften , waar uit men de o vergroote meenigte der Martelaaren wel ka

afneemen , zeggende aldus: Is er ook ergens eengevangenis , die onzen zee

ellendigen (laat met beproeft heeft t Hoe veeIe boffen zyn 'er van hun hut w-el be

rooft , om onze ellendige lichaamen tot affche te verbranden > Hoe veele zwaarden

hoe veele Beulen zyn 'er door ens bloed geverft ? Hoe veele herten van godloos

Rechters zyn 'er wel door 't zelve befmet > Wat voor land is niet vervult met on

lyden en rampzaaligheeden ? En nochtans zullen wy in dit alles , ja ook in de dm
ze//
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zelfs overwinnen. Na dat het gebed dan gedaan was , daar in de andere door laar mix

veele traanen , Goode de ziele des gevangenen bevoolen , bord hy in
"

deeze woorden uit : ik bcvinde en gevoele eengroot licht , het welke my zoo Groot

zeer verheugt , dat ik het naauwelyks kan nitfpreeken 5 en ik begeere van m voort- lawht.

aan niets meer als tefierven , en bymynenHeere Jezus tezyn. Het volk ook,

dat zyn derven aanfchouwde , wierd zeer bedroeft , dat men zulk een

man ombracht , die nochtans niet ais van God en 't Euangelium Jefu

Chridi fprak. (.v) lot Antwerpen en elders , heeft men 'er veele alleen

daarom by de kop gevat , om dat ze op den gevvoonelyken tyd niet ge-

biegt hadden. Onder deeze nu was ook in 't Jaar 1 55 1 , een zeeker man

,

Jan van Ooflendorp genaamt , met welken men zich daarom te eerder ten

vuure fpoede , om dat hy al te krachtig was in hen te overtuigen. Tot
Doornik was een Meermaaker , genaamt Godfried van Hamelle , welke

beleed , dat , als de Gerechts-dienaars hem by 't lyfgreepen , zyn herte

aldus in hem geroepen hadde : Heere , ik bengewillig en bereid , om wiet

alleen in de gevangenis geworpen te werden , maar ook , om voor uwen naame te

lyden. iVant ik beu uw' eigen , in leevenenin dood7 e.z.v. En in een brief

aan eene zeekere Mevrouwe fchreefhy : God weet het befl , hoe zeer ik wen-

fche dat zynen heiligen Naame door myn geringeperzoon maggeëert werden , 't zy

hy my in den dood of in 't leeven daartoe gebruiken wil. (y~) Een ander die ter

zelver plaatze in 't Jaar i^6~8 verbrand wierd, Joris Koopman genaamt

,

antwoorde den Markgraaf , die hem het Pfalm-zingen by het Gerecht

"verbood : Wel aan , ik wil met myn uitwendige flem welfiil houden , maar dat

ik inwendig God in myn herte niet pryzen zoude , kuntgy noch de gantfche iveereld

tny niet verbieden ! (z)

17. En dit zyn nu eenige perzoonen , die ons toonen kunnen , hoe-

daanig deeze luiden in hunne vervolgingen gedelt , en hoe wyd zy van

de andere huichelaars verfcheiden zyn geweed, tenvyl dat ze door de

uiterlyke benaauwtheeden maar aireen beproeft wierden. Welke aan-

merkinge. , naikhoope, veel voordeeliger is , als het verhaal van veele

uitwendige omdandigheeden , die 'er ook by andere met meenigte te vin-

den zyn. 00 Doch we moeten in 't byzonder noch iets van de wreedheid Wrefd heid

des beruchten Tyrans , Ferdinand Alvarez van Toledo , Hartog van Alba , J£
n

rt

den

zeggen. Want fchoon dat 'er onder de voorgaande Spaanfche Gouver- Aiba.

neur der Nederlanden , ook wel ontallyk veele menfchen waaren om-
gebracht , zoo heeft nochtans deezen wreed-aart volkoomentlyk alle

menfchelykheid , om zoo te fpreeken , door verwoedheid t'eenemaal uit-

getoogen gehad. Hy wierd dan in 't Jaar 1 567 , Gouverneur van alle de

Nederlanden , na-dien hem de Hartoginne. vanParma , Margareta, het

volle bedier daar van overgaf. (£) Hoe hoogmoedig en gruuwelyk hy zich

nu in alles gedraagen heeft , zulks kunnen de Schryvers niet genoegzaam
uitdrukken, (c) Zyn grootde roem bedond alleen in moordenen ver-

derven. Wanneer hy in 't Jaar 1573 , de Stad Haarlem innam , zoo
heeft maar een alleen van zyne beuls , op een Paafchdag iio menfchen ,

en zyn knecht drie menfchen onthooft en verdronken , enopdewerk-
daagen noch al veel meer. (/) Niet een hairbeeter maakte hy het in de
overige ingenoomenedeeden , als Mechelen , Zutphen en andere, waar
in hy met pionderen , rooven en moorden , alles het onderde booven
keerde. VVeshalven hy zich ook beroemde , dat hy binnen 6 jaaren ryds

wel iSooo menfchen alleen door beuls handen hadde laaten om hals bren-

II. Deel. v gen.

(x) Vid. Croci Marfyrb. p. 25-1. 25-3. 2^4. (y)Tbid.p. 417- feqq. (%\ Ibid.p. 15-62. {a) Vid.

otnnino Strada , Emanuel Mcteranus , Grotius, Thuanus , Chytrsus, Beutherus , Haraus &c.

(i) Strada Dec. I. Lib. VII. p. 301. Thuanus Lib. 43. (c)Meteranus Lib. lil. Thuan.Lib. 46. Gro-
tius Lib. II. Annal.p. 32. Strada Lib. VII. {dj Crulïus Annal. Lib- XI. p. 7/1.
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jaar md. g^n. Waar by de Schryver van 't boek , de Jure Belli Belgici noch wel 6000
101 MDC

' andere voegt. Ja hy verfchoonde de Papillen zelfs niet , laatendede

Graaven van Egmond en Hoorn in 't openbaar onthoofden , fchoonzy

alle beide Paaplche mannen waaren , die den Keyzer voor heeneveele

goede dienften gedaan hadden. Wanneer nu de Prins van Oranje de waa-

pens teegens hem opvatte , en dat des zelfs broeder GraafLodewykvan

Najfomv , "het Spaanfche Leeger by Groeningen lloeg , zoo wierd hy daar

door zoo zeer verbittert , dat hy op eenmaal, wel twee Baronnen en
zeftien Edelhüden deed fierven , uit enkelen argwaan , dat zy met den

vya'nd hadden t'zaamengefpannen. Doch dit behoort eigentlyk niet tot

de Hiftorie der Martelaaren , waar in wy niet anders als loutere lydzaam-

heid en geloove behooren te vinden , byaldien ze rechtfchaapen , en na

Chriftus welbehaagen zyn zal. Deezen Hartog van Alba nu , wierd na 6
jaaren regeerens , in 't Jaar 1573 , weeder van zyne Beftieringe tehuis

geroepen , (e) waar op naderhand de Hollanders hunne vryheid bequaa-

men , gelyk hier booven nu reeds al kortelyk is aangeweezen.

veivoi*in- 1 8. Doch wy moeten de overige gedeeltens van Duitsland nu ook

i

g
cn.

nBcr>
kortelyk gaan door loopen. InBeyerenheeftde Geeftelykheid, in'tbe-

gin ook al zeer gewoed , na dat zich onderfcheidene getuigen aldaar had-

den geopenbaard , die men dan al by tyds uit de weg ruimde , op dat de

Paapen hunne eere en andere voordeden , onverhindert behouden moch-

ten. Tot Ingolftad Helde zich inzonderheid de Hdoge-Schoole teegen

alles wat goed was in de Godgeleertheid , ze wierpeen zeekerjong-

man , Arfatius Schover genaamt , in een flim gat van een gevangenis , op

dat hy her-roepen zoude , het geene hy wel deed , maar viel in 't korte

weeder om, en trok na Wittenberg , en van daar na Pruiflen , alwaar

hy ,
gelyk ook namaals in 't Wittenbergerland , een Predikant wierd.

Hoedaanig hem de beroemde Vrouwe Argula van Grombach , verdeedigt

heeft , zulks is hier booven by de werktuigen der Reformatie reeds al ge-

meld. (ƒ) Ditgefchiede in 't Jaar 1*23. In 't volgende Jaar lchreefz«/7;er

zelfs , in een brief: Dat het kndi en de vervolginge des noords in Beyeren zeer

heevig nas , fchoon dat aldaar niet eens in 't openbaar gepredikt nierd. (g) In 't

Leenden
jaar 1^7 nu, quam Jer een zeeker man , genaamt LeenJm Keyzer , van

Malitiui- Wittenberg na Rappe in Beyeren , om zynen zieken Vader te bezoeken,-
fcbap

' doch hy wierd aanftonds door den Biffchop van Paflau vait gehouden en

ondervraagt , waar in hy veele Hellingen teegens het Pausdom beweer-

de. Waarom hy dan ook van den Hartog JVillem ten vuure veroordeelt

,

en tot Scherdingen den i6de» van Oogffmaand verbrand wierd , alhoe-

wel de Keurvorft van Saxen en andere Groote , zeer voor hem gebeeden

hadden. Luther nu, fchreefal voorheene eenen trooit-brief aan hem , hy

zelfs was ook zeer wel gemoed om te fterven , en by 't Gerechte riep h)
;

Hecre Jezus l\d met my , bewaar my en geefmy kracht ! En midden in het

vuur fprak hy overluid : Heerc Jezus ik ben uwe , behoud my ! (/;) In dit

Carpema- ^elve jaar wierd Joris Carpentarhu , geboortig van Emmeringen , op den
81' e van Sprokkelmaand , tot Munchen verbrand, die onder anderen

ook ftaande hield : Datgeen Faap iemand in de biecht de zonden vergeeveu kon ,

en dat den Doop aan zich zelfs niet zaalig maakte. Zyne vrienden baaden hem,

dat hy aan haar in 't vuur zelfs een teeken mocht geeven , daar door men
zyn geloove noch weeten könde , dienhy antwoorde : Ditzalutoteen

teeken zyn , zoo lang als ik den mond noch kan open doen , zoo zal ik den naameje-*

ZH

(e) Vid. Grotins 1. c. Metcranus Lib. III. feq.HarvseosTom. III. p. 76. Thuanus, Chytr.l.c.

(f) Luciovicus Rabus Lib. IV. Crocius &c. (g) Lib. II. Epill. Luth.p. 243. (h) Tom. III. Alt.p./So.

fcqq. 790. Sleidan. Lib. VI. fin. Rabus. Crocius,

ruis.
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zu bekennen. In het uitgaan ter dood , was hy zeer vroolyk , zeggende : j^md.

Heerlen deezen dagzai'ik mynen God voor alle de xoeereld belsden. £n in 't vuur
tot MDC

zelfs , riep hy tot zynen laatften adem toe : JèJSe, Je/h f (/) In het vol-

tiende jaar vvierd 'er eenen van Saleveld , genaamd 'Joris Schacrer , een

Franciicaaner Munnik , tot Radfted in Beyeren , om de zelve reede ont-

hooft. (*)

19. In Svvitzerland woedde Hugo , BifTchop van Koftnitz , in zyn Bis- m zwit^

dom zeer vinnig , en liet eenen Paftoor tot Baaden , genaamt Urbaan iVys,
zeilana-

in de gevangenis werpen $ Waar meede dan in 't Jaar lyzi de Swit-

zerfche Cantons ook hebben beginnen te vervolgen. (/) Die van Schwitz

hebben in 't Jaar 1515 eenen Pauoor ofPriefter, mitsgaaders een Schip-

per , genaamd Evert Boltb , leevendig verbrand , om datze alle beide in

veele dingen van 't Pausdom waaren afgeweeken. (m) Wat anderzins de

Switzers al voor oorloogen teegens de Paapfche Stenden gevoert heb-

ben , zulks alles paft veel beeter onder de moord- als onder de Marte-

laars gefchiedenifTen. InderElzas, wierden in die plaatzen, daar de Pa- Eixas.

piften de meefters waaren , de Proteftanten ook niet verfchoont : alhoe-

wel het tot Straatsburg wel ftil en veilig was. In 't Jaar 1515, namen de

Overheeden van 't Ensheimfche gebied , eenen jongman , genaamt Felix

Ulzen , in hechtenis 5 Omdat hy het Euangelium verkondigt hadde , en

ze pynigden hem in de gevangenis op 't gruuwelykfte. (w) Doch de ver-

fchilïen der Straatsburgers met haaren BifTchop , GraafJan van Mander-

fcheid , over de Reformatie des Bisdoms, en van het Opper-ftift , als de

grouwzaame wreedheid des Kardinaals van Lottheringen , ontrent het

Jaar 15x9 behooren tot deeze plaatze niet , ook zyn die nu reeds al

verhandelt. Men kan ook wel lichtelyk denken , dat het in Savoyen ,
Slvoren»

als een land , den -Paus zoo na geleegen , en t'eenemaal onderworpen

zynde , niet veel beeter voor de Proteftanten is toe gegaan, alhoewel

zich aldaar buiten de VValdenzen niet heel veel geopenbaart heeft. Noch-
tans naamen de Papiften, in't Jaar 1^57 eenen Paftoor van Bergen, uit

Piemond gevangen , en verbranden hem daar na leevendig tot Turin.

Doch door zyn ftandvaftigheid in 't lyden , verfterkte hy 'er veele , en
maakte de Paapen aldaar door noch veel boozer. (0) Hier na heeft de
Hartog door het aanftooken der PaufTelyke Afgezanten, eenegroote ver^idn-i

vervolginge teegens deWaldenzen aangevangen , waar door 'er onver- f'^11

ziens veele gevangen en verbrand wierden. Ja men doemde naderhand de demen.

meefte zonder eenig onderfcheid , niet teegenftaande wat men ook bid-

den of vertoonen mocht , op de galeyen. En nadien de Munnikken in

't byzonder volmacht tot de uitvoeringe van dit werk verkreegen had-
•den , zoo hebben zy 'er niet alleen veele verbrand , maar ook een hoop
ondeugende boeven opgemaakt , die den VValdenzen alle het haare pion-
deren zouden. Die goede menfehen dan greepen wel eenige maaien na de
waapenen , zoekende zich door het zwaard te bevryden , maar ze wier-
den daar na maar dies te harder aangetaft:(/>) Om tebetoonen, dat de
Heilige alleen maar door lydzaamheid en geloove overwinnen moeten.

20. Op dat ik alhier nu noch eenige aanmerkenswaardige omftandig-
heeden aanroere , zoo wierden in 't Jaar 1 5 s 5 , vyfjonge difcipelen van
Calvinus van Geneve uitgezonden , om de leere verder uit te brei-

den. Deeze dan wierden in Savoye gevangen gezet , onder welke eenen
Guiratius Trigaletus genaamd , wel te"rechtfchreef : De Kerker is eenfchoole

V 2 on-

(»') Iidcm. Bc7.a Icon. p. jp.ScuHetus P. II- p. ni.Meyerl. c. p. 140. (^) Bcza. p.4i.Scultet.
l.c.p.177. (0 Scuhetus Lib.I.p. 101. Rabus. CrociiT;. (m) (idem. WScuhctu^p. 319. (o)Hen-
ric.Petri.&cxeoOfiaiiderLib. III. H. E. c 26. (/t)hdcm& Bemherusit.HilbriaWaldenlium.



ip KERKELYKE Xf>/.2oïk*

jut md. <jm2W Heeren Jefu Chrifti , ïtvfar iw iemand in eenen dag meer leeren , e« iw 'tge-

l?
tM

?
C

i /ön'<? £w /et?t;c?M toeneemen kan , als elders in een qeheeljaar, fchoon hy Gods
Nuttigheid

•""" •

ti i ii l
dcrvervoi- jygord op het aller naarfligjle las , en alle de predikatien zonder eenig verzuim

heel ftiptelyk hoorde, (</) hen ander van dit gezelfchap , genaamd Antonius

Laboreus , antwoorde den fcherprechter , wanneer hy hem om vergiffenis

bad : Myn vriend , gy en vertoornt my hier door niet ; maar veeleer veerdik,

door uwe hulpe uit eene qitaade gevangenijfeverloft. Waar op hy den beul om-
helsde en kufte , en ging alzoo ter dood , als na een bruiloft, (r) Tot
Koftnits wierd in 't Jaar 1 7x7 , eenen Jan Heuglin van Lindauw verbrand

,

die , als hyzyn oordeel hoorde, zeide : Ach ! Godvcrgeeve'tu: want gy
weet niet watgy doet. Ook wanneer hy uitgevoert wierd , dankte hy God

,

dat hy hem zoo veel eere bewees en de genaade deelachtig maakte , van

een getuige zyner goddelyke waarheid te moogen werden : hy zong ook
met een groote blydfehap , den Lofzang van Maria , en, Heere God u hoven

%vy. Een ander , Pieter Spengler genaamd , die voor heene den Biffchop

van Koftnitz , door zyne geleerdheid en gaaven zeer liefwas geweeft,

begon de ellendigheid des Pausdoms te beklaagen , hy wierd derhalven

vmmIIw! gevangen genoomen , en daar na verdronken, (s) In 't gebied van Menz,
was van 't begin af, de Kardinaal Albert zeer heevig teegen Luthers getui-

genis , gelyk als 'het des zelfs fchriften ook weluitwyzen , alhoewel

hem Luther weederom ook dikmaals al te hard bejeegende , gelyk

als wy hier booven gezien hebben. In 't byzonder heeft de Kardinaal de

inwoonders van Miltenberg , die twee Euangelifche Predikanten hadden

aangenoomen, zeer geplaagt, en ook in 't Jaar i 5 %} den Diaaken verjaagt,

van wiens grootmoedigheid hier booven nu reeds al gewag is gemaakt.

(O Aan Joris ivinkeler , een Predikant te Halle in Saxen, begingen de

Paapen dit fchelmftuk , uitwerkende dat de Aarts-Biflchop hem van daar

na Afchaffenborg citeerde , om aldaar reekenfehap van zyn geloove te

geeven. Wanneer hy nu weederom keerde , ransden hem eenige opge-

maakte moordenaars aan , die-hem jammerlyk en met veele wonden om
hals hielpen. («)

Keulen. xi. In het Keulfche gebied ging het niet een hairbeeter toe, alwaar de
Paapen met veel gefchreuw , alle de oorzaaken der land-plaagen van dien

tyd op de Lutherfche fchooven , en het volk zoo zeer daar door ophit-

ften , dat in 't Jaar 1519, twee jonge menfehen , Pieter Flieftad en Adolf

Klarebach , onvoorhoeds voor't Gerechte , enten vuure gefleept wier-

den , waar by zy malkanderen getrouwelyk in 't geloove verfterkten. (,v)

Waar door echter niet belet kon werden , dat 'er niet noch daagelyks

veele andere van 't Pausdom afvielen. Het was een zeer flechte oorzaak

,

daarom men den eerden om 't leeven hielp. Want Flieftad hadde alleen

tot Keulen in den Dom voor't Altaar den hoed niet afgenoomen, en
daar by uitpeipoogen. Wanneer men hem nu ter dood uit leidde , zoo
zeide deeze onder anderen : Het Paapfche vaagevuur was niets : maar zyn

vaagevuur , dat hem Chriflus nu bereide , was dit zyn teegenwoordig lydén.

*rfo

rTde'n
ez - v - Doch wel voornaamelyk beweegde zich liet gantfche Ryk dqr

Aarts-u.r- duifternifle teegens het onderneemen vanden Aarts- Biffchop, Herman

irun.
p "" van Keulen , die ontrent het Jaar 1543 wilde werkftelligmaaken , het

geene op den Ryksdag tot Regensburg beilooten was, naamelyk, dat

een ieder Biffchop zyn eigen Kerk zoude verbeeteren. Hierom ontbood

hy Bitcerus by zich , die tot Bon opentlykmoeft prediken, alsmeede,

\ Jan

(q) Leonh. McyerMartyr-thatenp. 401. Rabus. Crocius. (r) Ibid.p.404. (s) Scultetus Lib. L
p. 8i>. Rabus. Mcyer. p. 146. (t) SeckendorfK Lib. I. p. 279. Scultetus l.c.p. 173. (h) Idem Lib.

il. p.110. Scckendorif. Lib. lil. §. 3 1 . & 91 . (x) Beza Joan. p. 42 . Mtyer p. 1 jo. Rabus &c.
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Wtn Piftorius uit Heffen, die een boek te zaamen fchreeven , en 't zelve jmHtu
aan het Kapittel van Keulen zonden. Hier fielden zich nu de Paapen met lolML>G '

alle macht reegen , drongen op het weeder affchaffen van Bucents , fchree-

ven een boek onderden titel van Antididogma , daar in zy opentlyk beken*

den , ilatze liever onder de Turken wilden leeven , als onder zulk eene
Overheid , die reformeeren wilde. Vorders brachten den Paus en de Key-
zer , ja al de Papillen tot dit gewigtige werk, zoo veele beletzelen toe ,

d.itde Paus na eene lange ftribbelinge , in 't Jaar 1545 den Aarts-Biffchop

in den Ban deed , die zich wel op een vry Conciliitm beriep , maar hy moed
nochtans eindelyk voor den nieuwen Biffchop Adolf, zynen geweezenen
Coadjutor wyken. Waar op daar na in 't Jaar 1547 door het geheele
Aarts-Bisdom , het oude misbruik , gelykals voor deezen weeder inge-

voert en gedreeven wierd. ( y)

xx. In Needer-Saxen heeft Hartog Hendrik, L uthers bekende vyand

,

byzonder veele verwerringen en hinderpaalen veroorzaakt, waarvoor
hy ook van veele ingebeelde Euangelifche Hecht genoeg wierd gchandelt.

d
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c

e
n

dr

H
T['

afl

Doch alle deeze handelingen behooren onder andere polityke vyandfehap- «°s Hen-

pen, voornaamelyk, doordien ze daar na van beide kanten,noch tot bloe-

dige oorloogen zyn uitgeborflen. Luther verwyt hem niet alleen zeer
Veele vervaarlyke fchelmftukken , maar ook in 't bezonder eene vervol-

ginge der Lutherfche in zyne landen en elders , gelyk als men aldaar lee-

zen kan. (z) Maar naderhand , kort voor zyn dood , heeft hy daar mee-
de opgehouden,doordien deezen Hartog zich goed Lutherfch zoude ver-

klaart hebben. Alhoewel men ook al voor heene welaan hem gemerkt
heeft , dat hy heel veel konde verdraagen $ en dat de Paapen

, gelyk
over , al de meefte fchuld wel van alles hebben gehad. Want wanneer
deeze hem eens quaamen klaagen , dat het volk Luthers gezangen zong,
200 vraagde hy , wat het doch voor liederen waaren , en als hem dit lied

getoont wierd: &0 toollt mtjSS <Ö5ott 0CnatH0 feptt ; God wille ons doch ge-

maadig zyn l zoo antwoorde hy : Ei lieve zal ons dan de Duivelgenaadig zyn >

lYie zal ons genaadig zyn , als God alleen > (a) Byaldien derhalven het quaa-

de door het goede was overwonnen , en zyne heevigheid met zachtmoe-
digheid , lydzaamheiden meedelyden wat wasgedraagen geweeft ; zoo onweeten.

hadde men moogelyk wel veele ongeleegentheeden kunnen verhoeden , vc'rvoi.

en men zoude zich ook aan beide de zyden zoo veel fchulds niet op den
£C"*

halsgehaalt hebben. Het welke ontrent veele andere in dien tyd weldee-
gelykis waar geweeft, dre uit eenen blinden yver , om dat ze van hunne
kindsheid aan niet beeter geweeten hadden , en doordien ze door het

'ontzag en andere ftreeken der Geeflelykheid , geblindhokt wierden
, ge-

itieent hebben Goode eenen dienft daarmeede te zullen doen, wanneer
-ze de zoo-genaamde Ketteryen ter deege te keer gingen. Temeer, de-
wyle zich ook aan die kant zelfs noch al Veel verdorventheids vertoon-
de , waar aan , en wel inzonderheid , aan de openbaare heevigheid

,

-gramfchap , en ook wel wraakgierigheid der Proteflanten zelfs , zich veele

ten hoogden geergert hebben
3
gelyk als zulks wel lichtelyk te den-

ken is.

xV Een baarblykelyk voorbeeld van dit alles heeft nien aan den meer- ^vervao

gemelden Hartog Joris van Saxen , die in Luthers tyden een groot gedeel- ^!°$i
°'

V 3 te
(v) Ibid. Reformatio HermanniColon. Archiep. Bonnx if4f. fol. Bnceri defenfio ex S. Scriptu-

ra & vcra onthodoxa doitrina atque univerfalis Chrillianx Eccle(ïa> deliberationis de Chriftiana Re-
formationc

, quam Alp. Colon. ante publicavit. Geneva: 1613.4W. Conf.ScckendorfF. Lib. III.

p. 137. p. 432. 448. 4*3. 614. Beza 1. c. p.3i.Camerarius VitaMelanchth. p. 207. Melanchth.
Tom. ll.Orat p. 13 i-Sleidanus <5tc. (^)Tom. VII. Altenb. p. 44;.feqq. Sleidanus Lib. 13-Hort-
leder Tom. I. vonurtachdesTeutfchenkriegs. Lib. IV.c» 16. (<*) Seckendorlf. fuppleni. Comm.
n.34.
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jaar md. te van MeifTen en Thuringen in hadde. Deezen Heer nu , was tot op zyn
tot mdc.

joocj toe zeer yverig voorde oude vermeindeGodsdienft,. daar in hem
Goedheid, ook de Paapen om hun eige voordeel heel vlytig onderhielden. Nu bejee-

gende hy in 't begin des verfchils Luther altoos zeer wel., zoo dat deeze

zelfs met lofvan hem fprak , zeggende , dat hy op het difpuyt tot Leipzig

ondervonden hadde , dat deezen Vorfl voor zich zelfs Vorftelyk genoegfprak *

wanneer hy na zyn eige meening fprak. Weshalven hy hem ook een godzaalig

Heer noemde , erkennende daar meede zynen inborft heel goedaardig. (b~)

Gelyk als dan ook de gemelde Hartog , uit eene enkele begeerte om de

waarheid te onderzoeken , het voorverhaalded'i/^M/i'en wel metgroote

koften hadde aangeftelt , en ook zelfs bekende, dat hem Luthers ichrif-

ten in 't eerfte al vry wel bevallen hadden, naamelyk, toen 'er noch

geene heevigheid in was. (c) Om nu de proefftukken van zyn oprecht ge-

moed , midsgaaders zyn goede voorneemen om het quaade leeven der

Paapen te verbeeteren , voorby te gaan $ waar van elders in een byzon-
der gefchrift is gehandelt. Waarom ook de Heer van Seckendortfheel

wel ter zaake aanmerkt, dat hy door zachtzinnigheiden liefde , moogelykwel

-veel lichter hadde kunnen gewonnen werden , wanneer men Luthers groote afkeerig-

Kadc vin -heid van hem wel overweegt , beneevens zyne heftige en vinnigefpreekwyzen en

wol" tee- fchriften teegen hem. (d) Maar de goede Hartog klaagde uittermaaten zeer

the".

1" 11

over Luthers gramfteurigheid , en hy hield alles voor vallche befchuldi-

gingen en verdigte lafteringen wat Luther geduurig teegen hem fchreef,

en was 'er ook geweldig moeyelyk om. (e) By voorbeeld , wanneer hem
Luther den zotflen onder alle zotten, een Boer en een Duivels-apoflel noemde ; (ƒ

)

hem eene boerachtige onbefchaamtheid en dwaasheid , insgelyksook

leugens en lafteringe opdigtte. e. z. v. (g) Niet minder was het. ook,
wanneer men den Hartog , niet teegenftaande het klaare teegen-bewys ,

en zyne eigene verfchooninge, nochtans weegens heimelyke verraade-

rye , teegen de Proteftantfche Stenden befchuldigde. (h') Om nu niet op
te haaien , hoe lichtvaardig veele menfchen , die niet te min noch al Ge-
reformeerde en Euangelifche genaamt wilden zyn , zich midden in zyn
land en gebied droegen. Wanneer 'er by voorbeeld een zeeker man rot

Eilenborg op eenen ezel in de Kerk quamryden, alleen maar om den
Priefter te plaagen , wiens huis zy ook beftormden. Ook wanneer ze een

ander Priefter tot Zwikkouw die het Sacramentom droeg, met drek en
fteenen gooiden, e. z. v.

14. Uit alle deeze omftandigheeden nuis wellichtelykaf teneemen,
dat zulk een groot Heer nadegrondreegelen (principia} derPapiften,

ongetwyffelt toornig is geworden , en dat hy ook om die reede , de

vermeinde Ketters , wanneer ze zich in zyn land zeer v'ermeenigvuldigr-

ftin

b
"ës

den, getracht heeft te fluiten. Voor eerft dan verbood hy Luthers fchrif-

zeifs. ten tot Leipzig en elders , daar hy maar wat te zeggen hadde , alsook

zyne vertaaling des Nieuwen Teftaments. (/') Naderhand deed hy veele

Leipziger burgers uit de ftad verdryven , en hunne goederen verbeurt ver-

klaaren , zoo dat 'er in 't Jaar 1531, over de 80 burgers met hunne huis-

gezinnen vertrekken moeften. (£) Doch die aldaar fturven , en weegens

vervolging de Lutherfche leere verdacht waaren , die liet hy alle zondereenige de
inLeipzig. m i tl fl;e lykftatie begraaven , andere zelfs door denbeulopdevilplaats

fleepen. (/) En in 't Jaar 1524 liet hy een Boekverkooper , om dat hy Lu-

thers

(b) Lib. I

nd Erafmum ap

Epift. 114. (c) Tom. VIN. Akenb. p.964. (d) SeckendorfF. Lib. II. p. 93. (e) Epift

n ap. FechtiumP. VIII. Epift. Theol.p. 835-. (f) Alrenb. p. z- 3. II. 32. &c. (g)Epill

ad Linccium Tom. I. Epift. (h) Sleidanus. Lib. VI. Hortleder Tom. I. Lib. Il.cap. i.feqq.Ge-

org.FabrieiusLib. VlI.Orig. Saxon.p. 870. (/JZachar. Schneidcr. Leipz. Chron. Lib. IV. p. 178.

(k) Georg Fabriciusl.c. P.S74. Schneider. l.c. (I) Fabricius& Schneiderusll.ee.
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*i,pf< boeken verkocht hadde , tot Leipzig onthoofden , gelvk ook in j-wmd.
fOCli *

, . , , ,1 vijf r J 1 • 1 i
'

1
lol MDC.

't volgende jaar noch twee burgers. O) Maar oldecze luiden door andere

buitenfpoorigheeden , of ook wel door quaadi preeken en lchclden , luin

, dood niet wel bevordert hebben , zulks kan men niet eigentlyk

weeten. Nochtans zullen "er buiten alle twyflel de booven verhaalde

moedw lligheeden in zyn gebied , \ .m andere wel meer gepleegt zyn ge-

worden. Nademaal zefiö ook win de Wittenbcrgfche Studenten verhaalt

werd , dat zy reeds al in 't Jaar 1 5 zo te Leipzig zyn gekoomen , en opent-

lyk briefes hebben aangeilaagen , waar m zy Eccius alles quaads dreig-

den , en den Hartog zelts ten hoogden beleedigden. (m) Die toen ter tyd

om zulk een misdaad geleeden heeft, zal wel geen roem noch trood

by zoodanigen lyden gehad hebben. Het is ook zeer nadenkelyk,

dat 'er \ an dee/.e dus omgebrachte luiden , geene byzondere omdandig-

beeden altoos zyn bekent geworden, gelyk als men wel indien tyd, en

vervolgens uit verre afgeleegene plaateen, van andere waare Martelaa-

ren geïiad heeft •-, daar dit nochtans zoo na by Wittenberg was voorge-

vallen . dat men daar meede heel wel zoude zyn voor den dag gekoo-

men , gelyk -ds men met de martel-befchryvinge van Hendrik van Zut-

pben . Leenden Keizer , en andere heeft gedaan. In 't korte, daar liep

meenigmaal al heel veel menfehelykheid en onrecht meede onder, het

welke echter het voornaamde werk niet heel licht tot eenig nadeel kan

flrekken , naamclyk , voor zoo veel het zelve van God is geweed.

25. In de andere Land- en Vordendommen van Europa, is met het

Euangelium , als hier booven gezegt is , ook te gelyk met eene de ver-

-\ olginge om het Woord ontdaan. In Lottheringen ving JVolffgang Schoech 1",g™."""

aan", in 't Jaar 1 > 2. s^ eerd mondelyk en daar na ook ichriftelyk. van de

waarheid te getuigen : Hy ging, na dat de vervolginge nu al begonnen

was , zelfs naNancy, wierd aldaar een geheel jaar lang ellendig gevan-

gen gehouden , en op het aangeeven van een Munnik leevendig verbrant.

Waar op l\y den p lc " Pfalm zong, en als hy tuffchen den hout-daapel

intrad , zeide hy : //' verblyde my , dat tot my gezegt is , dat ivy in het huis

des Iheren zullen ingaan. (0) Te vooren , in 't Jaar 1514, wierd Jan Caflel-

Lvnts , omdat hy tot Metz gepredikt hadde, over de 9 volle maanden in

het gevangenis gcplaagt , en eindelyk leevendig verbrand. Q>) Naderhand
liet de Hartog van Lottheringen , in 't Jaar i53oeenige iocovanzyne
onderdaaneo , om het Euangelium uit het land jaagen , die zeerjammer-

, hk in (k bollenen en bergen hier en daar omzworven , en loof en gras

,
ceten moeden , tot dat ze noch eindelyk meed door die van Straatsburg,

opgenoomen en verzorgt wierden, (q) En van die tyd af aan hebben de
Papillen van dat Landlchap weinig meer te vervolgen gevonden , door
dien alles ,

gelyk ook op andere plaatzen , in eene volkoomene gerud-
heid geleed hm. Nocluans hebben In Vrankryk , de verwerringen by vrantxyk.

na gcdaadig geduurt, welke wy, voor zoo veel ze tot deeze Hidorie be-

liooren , met w einige woorden maar kortelyk zullen aanroeren. In 't eer-

i de , zoo baad als het Euangelium aldaar bekent wierd , verhiefzich ook
, aandonds de vervolginge meede. Weshalven aldaar , reeds al in 't Jaar

1530 , Alcsander Conus , anders Laurens van Kruis genaamd, verbrand
; wierd ;

nadat hyzommigev erzaamelingen tot Lyons gehouden, en al-

daar ook gepreedikt hadde. Terzelverplaatze wierd hy ook heel fcherp
ondervraagt, daar navoerde men hem naParys, pynigdehem aldaar zoo

zeer,

(m) lukm «ScScultctus AnnalEv.Lib.il. p. 4 17. Weber Evangel. p. 28. (») Seckendorff Lib.

|
I. p. 106. (o) Beiajcon p. 39. ScultetusLib. l.p. 317. Meyef 1 c. p. 1 33. fp; Francifcus Lamber-
tus prat. ad Holtam. (5) ScultctusLib. 11. p. 331. Kabui.Crocius.&c.
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jaar md. zeer , dat zyn eene been daar door in ftukken brak. Wanneer zyn von-
totMDC

n js zoucj e vo iVoert worden, zoo hadden 2e hemeen narren-kleed aan-

getrokken , waar voor hy God dankte, zich trooftende met het voor-

beeld van Chriftus zelfs voor Pilatus 3 hy bad ook in 't vuur zelfs noch

zeer ernftig. Zoo dat de omftanders zeiden: JVanneer die man niet zaalig

werd , zoo werd 'er niemand zaalig.

Hlftorie 26 Al langen tyd te vooren , naamelyk , in 't Jaar 1513 moeft de
der Hoge- Biffchop van Meaux , Willem Briffbnet , de twee Leerars , Jacob Faberen

Willem Tarell , die tot dien tyd toe van hem befchermtenbegunftigt ge-

weeft waaren , door het uitgedrukte bevel des Konings van zich laaten

gaan , die dan ergens anders heene vlooden, (r) Ter zelver plaatze, en

in 't zelve Jaar nu , hadde eenen zeeker man Jo&nes genaamd , een Plak-

fchrift teegen den Paus aangeflaagen , daar over hy gevat , gegeeflelt en

gebrandmerkt wierd. Zyn moeder riep by de volvoeringe van het vonnis

overluid : Chriftus Leeve enzyne merkteekenen ! (j) Doch deezen man quam
daar na in 't Jaar 1514, tot Metz , verbrak de beelden buiten de ftad,

die men des anderen daags zoude aanbidden : omdeezedaad nu , wierd

hem eerft de hand afgehouwen , de neus met tangen afgekneepen, de

twee armen en borften verlcheurt , en hy eindelyk tot afle verbrand.Mid-

den in deezeafgryffelykepynen zoude hy noch al geftaadig uit den cxv.

Pfalm geroepen hebben : Hunne Afgooden zyn zilver en goud , vanmenfchen

handen gemaakt. (O In 't volgende jaar wierd 'Jacob Pavonas , die voor dee-

zen in de gevangeniffe herroepen hadde, op zyne hervatte belydenifle

,

tot Parys , met eene groote vroolykheid verbrand, (#) Dit nu waaren

maar alleen vervolgingen teegen enkele perzoonen , tot dat in 't Jaar

idiavan 1 5 2.S , de Koning Franyois , door de Paapen overreed wierd , om een
Koning algemeen Gebod te laaten afkondigen , dat nademaal alle de ongelukken

des Ryks van de Lutherfche van daan quaamen, de Hooge Overigheid

daarom de zelve zonder eenige verfchooningen over al zoude laaten om-
brengen. Waar op terftond eenen Dionyfius de Lyeux , die de Mifie hadde

Aigemeine teegen gefprooken , leevendig verbrand wierd. O) En hier door zyn 'er
vervoigm-

jq v'rankryk van tyd tot tyd, zeer vele getuigen der waarheid om den hals

g?raakt, welke alle te vernaaien, alhier nu onnoodig is. Onder anderen

was 'er een voornaam man aan 't Hof, genaamd Louis Bergoin , dietee-

gens de Sorbonne zeer heevig uitvoer , en zoo lang (treed , tot dat hy
verworgt en verbrand wierd , nochtans met eene groote ftandvaftigheid.

(j) Eeven zoo verdiende ook Joan Cadurens een Licentiaat in de Rech-

ten , in 't Jaar 1532. , daar meede het vuur, omdat hy op Drie- Konin-

gen-dag , in plaats van te roepen : Leeve de Koning.' met het volk hadde

beginnen te zingen : Chriftus beerfche in onze herten. Als meede, omdat
hy in plaats van danffen en Ipringen naden eeten , iets uit den Bybel ver-

klaart hadde. (O Doordien nu deezeen veele andere in hunfterven , God]
echter zoo zeer loofden , zoo begon men in 't Jaar 1533, zoodaanigej

menfchen eerft de tong af te fnyden , opdat het volk niet altoos meerl

van hen zoude kunnen hooren.

17. Maar in 't Jaar 1534, viel'er iets aanmerkenswaardigs voor, waar.i

meede de voorzichtige heel niet wel te vreede waaren. Daar leerden dan

tot Parys , opentlyk onder de befcherminge der Koninginne van Navar-

re , Gerard, Rufus , Karel Perthandus , en zommige andere , aan welke het

de Sorbonne naderhand verbood. Zommige nu der toehoorders, lieten

ee-

(r) SeckendorfF. Lib. I. p. 281. Au&or Commentarii de fïatu ReHg. &Reip. inGallia.Tbuan.

aliique. (1) Scuketus Lib. I. p. 178. Rabus. (0 HiftoriaGall. Eccl. ap. Scult. l.p. 192. (x) Ibid. p.

316. (*)Lib.Il.p. 17J. O0p.2j7. (*)p. 391-
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eenige gedrukte Plak-fchrifcen teegens hec Pausdom van Geneve haaien , J»««ft

floegen dezelve overal , ja zelfs ook aan 't Pallais aan , en zeftrooiden
'"

ze onder hec volk. Waar door de Koning zoo uictermaaten verftoord

wierd , dat hy zé alle , daar men maar eenig vermoeden op had , vafl zet-

ten , en op de wreedfte wyze ombrengen liet. Meerendeels wierden ze
aan eene Machine aan 't lichaam , booven eengroot vuur opgehangen , en
zoo op en needergelaaten , tot dat hen dikmaals het verbrande ingewand
uit hec lyf en in 't vuur viel, en zy zelfs ten laatften ook heel en al daar

by. Na deeze rechts-pleeginge heeft de Koning een algemeen dank-feeft

aangeftelt , weegens de verdelginge der Ketteren , endaar in noch zes

menfchen , op de gemelde maniere , in zyne teegenwoordigheid ver-

branden laaten. O) Waar over hy zich noch aan de Pzoteftantlche Sten-

gen van Duitsland, door brieven heeft willen verontfchuldigen. (b~) Men ofbettu-

vind in Ofiander en andere gemeene Hiftorien , dat deeze menfchen al ^p.
e

meelt Luthedche zyn genaamt geworden , en dat ze de Papiften zelfs al-
wceft-

zoo geheeten hebben. Nochtans heeft eenen Mcirten Gonyn , die tot Gre-
noble , in 't Jaar 1536 wierd verdronken , daar teegen geprotefteert , zeg-

gende : ik ben een boekdrukker van Geneve, en geen Lutheraan, ik begeere het ook

niet te zyn ; alzoo Lutherjüet voor tny geftorvenis , maar Jezus Chriftus^ na wien

ikgenaamt ben,en totzyner eerje ml ik leeven enflerven.'Wzd.ï beneevens hy ook,

wanneer men hem eenen verdoemden Ketter heete,zeer wel ter zake ant-

woorde : ll'anneer de Propheeteiumynen Heilandjefus Chriftus en zyne Apoftelen

Ketters zyn,zoo wilik meede gaerne een weezen; want ik hebbegeene andere leere.

(c) Zoodaanige voorbeelden nu, vind men wel met meenigten in de Mar-
telaars-boeken , en miffchien zal 'er in 't korte , moogelyk een nuttelyker

uittrekzel.van de aanmerkensvvaardigfte gefchiedeniiTen der Martelaaren,

zoo wel van deeze als van de voorgaande Eeuwe gemaakt werden,waar in

men alles te zaamen zal vinden , het geene hier ter plaatze te wydloopig
zyn zoude. Derhalven zal ik alleen de aanmerkelykfte en voornaamfte

verwarringen alhier noch maar by voegen.

iS. Na vecle vervolgingen van enkele perzoonen , wierd 'er in 't Jaar

1555 al wcederom een Koninglyk Edicl tot Parys afgekondigt , volgens ioguifme,

,

het welke alle de Ketters , die door de Inquifitie aangegeeven wierden,

zoo aanftonds, zonder eenig' appel zouden ter dood gebracht werden. Het
welke nochtans den Raad van Parys ten hoogden lchaadelyk en onrecht-
vaardig hield te zyn; doordien de Inqnijiteurs, uit kracht van dit Edift, alles

doen konden, wat zy maar wilden. (//) Niet te min is 'er overal niet alleen

heel veel bloedsgeftort, maar men heeft ook in 't Jaar 1
5"

5 7 een huis over-

,
weldigt , waar in de Hugenoten verza'amelt waaren; welke danmeeft
alle gevangeji wierden, genqomen , en met geheele hoopen , daaronder
ook veele voornaame vrouwen waaren verbrand, (e) Waar na de ove-
rige , door de bemiddelinge der Proteftantfche Stenden van Duitsland ,

wel weeder eenige ruft genooten ; maar, niet lang , alzoo die beruchte
Tyran , de Kardinaal van Lottheringen f, zonder ophouden zeer vreeffe-

lyk woedde , en de Koning Hendrik de tweede onmenfchelyke dreigemen-
ten liet uitgaan,- doch hy quam midden in zyn voorneemenjammerlyk Geioofs-

om hals. Ook was namaals , onder Kanel de neegende , de vermeinde "" e'

Geloois-vreede , die zy bequaamen , van geene beftandigheid , doordien
de Paapen daar heel niet wel over te vreede waaren , gelyk als hier booven werdver.

reeds al is aangeweezen. Den Aanhang nu van die van Guife kon on- bcüokca-

moogelyk niet ruften , en haar Hoofd, de gemelde Kardinaal , deed de.

.,,,. //. Deel. x ver-

,
(") Joh. Sturmius Epift. adMelanchth. ap.Scultetum Lib. I. p. 443. Sleidan. Lib. IX. {b ) Ap.

Hortleder. Tom. 1. Lib. I. cap. i8.&FreherumTo. III. Script. Gtrm.p. 295-, (c) MeyerMartyr-
thaten. p. 160. (d) SleidanusLib.X. {e) Auttorde Uatu Relig. & Reip.Thuanus. Bemherus. Bu-
choherus.&c. (HThüan. Lib. 2S. Peer. Suavis Lib. VII. HüiConc. Tnd. P.7S2.
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ja^ md. vervaarelykfte beveelen des weerelds teegen de Hugenoten uitkoo men.
""

Waar beneevens men haar ook verraaderye en andere fchelmftukken op-

digte : ook wierd den Vleeshouwers op ftrafTe der galge aangezegt , op
o P(Und verboodene daagen geen vlees te moogen verkoopen. Doch ondertuf-

nVte"

1

!

5'" fchen naamen de vervolgde van haare kant , ook al eenige onbetaamelyke

middelen by der hand , en wilden zich met lichaam elyke w aapenen ver-

weeren ; ze brachten het ook zoo verre , dat de Koning in 't Jaar 1560
wel een zeer zacht bevel liet afkondigen , maar hy ftelde alleen , mits-

gaders de andere , zyn gramfchap tot een bequaamer tyd , uit. Middeler-

wyle wierden 'er nochtans al veele door heimelyke liften gevangen, ge-

pynigt , en uit het Koninglyk Pallais opgehangen. En dus ging het 'er na-

maals heel verwerd door malkanderen , zoo dat het moorden en vervol-

gen geen einde hadde $ waar door 'er ook veel meer bloeds vergooteii
Dood van w jerd , als in openbaare veldflaagen. Onder anderen is bekent , de dood
Burgius. van dien beroemde Rechtsgeleerde en Raad des Konings , Annas du Bourg,

die gevangen gezet wierd , om dat hy in 't Parlament gezegt hadde : Het

was geen kleine zaak , diegeene te veroordeelen , welke midden in het vuurjefus

naam aanriepen. Voor zyn dood heeft hy noch eene voortreffelyke reedé

aan den Raad gedaan , die een groot geloove betuigde 5 waar na hy ge-i

worgt en verbrand wierd , in 't Jaar 1559. In de volgende jaaren nu , héb-i

ben die van den aanhang van Guife , in alle de Steeden des Ryks eené

fterke bezettinge gelegt 5 en doordien de Hugenoten over al hunne Pre-

dikanten opentlyk leeren lieten , zoo zyn deeze doorgaans hier en daar

om den hals gebracht. En wanneer 'eraldus , in 't Jaar 1570, eene fchoon-

fchynende Geloofs-vreede gemaakt wierd , zoo zocht men doch de Hu-
genoten daar door maar alleen zorgloos te maaken , om haar daar na dies

te beeter te kunnen overvallen en uitroeyen , gelyk als korts daar na ook
is ondernoomen.

T
'ówd

he z 9" Want' in 't Jaar 1571, viel die zeer vermaarde bloed-bruiloft van

Parys voor, waar door de Roomfche Kerke een onüitwilTelyke fchand-

vlek is aangewreeven. De geleegentheid nu daar toe was aldus. De Rooms-
gezinde zaagen de groote voortgangen der andere partye met groot leed-

weezen aan : en deeze wierden ook door de gerufte daagen zorgeloos ,

en (gelyk het pleegt te gaan) zeer koel en lichthertig , zoo dat zy ook
de waarlchouwingen , van zich te wachten voor de loosheid hunner vy-

anden , niet gelooven wilden. Nu ftelde men toen ter tyd , in 1'chyn

een trouwdag aan , van den Koningvan Navarre, Hendrik van Bourbon ^

met Margreta , zufter van Koning Karel de neegende Op deeze bruiloft

nu , wierden alle de Hoofden der Gereformeerde genoodigt , doch eer'

zy toezaagen , overvallen, en niet alleen zy , maar ook alle hét andere 1

gemeene voik , in de gantfche ftad van Parys op eenemaal vermoort. Eerft

dcsicifs en"voor al wierd Cajpar van Colligny , Admiraal van Vrankryk , vermoort/

"yfhe-.d." en zyn lichaam opgehangen , en na deezen ook de andere Grooten. In
7

de ftad zouden
J

er wel over de iöooomenfchen omgebracht zyn , zoo
dat het bloed als met beekendoor de ftraaten vloeide 5 en een goudfmid
alleen heeft zich dikmaals daar na wel beroemt, dat hy mét deezen zy-
nen arm alleen , over de 400 Ketters hadde omgebracht. De Koning zelfs'

fchreef aan den Paus , dat 'er zoo binnen Parys , ais andere plaatzen van
zyn Ryk , over de 70000 menfchen waaren omgekoomen. Het gemeene'
\olk zal buiten alle twyfel , ook wel veele onbelchryfelyke moedwillig-
heeden daar neevens gepleegt hebben 5 dewyle een Straatsburger, die'

toenmaals in Parys was geweeft , verhaalt heeft, dat zy met de beenderen

der

(j) Beutherus. (/;) Thuan. Lib. XXIII. p. 699. Chytrxus Lib. XX. p. f19. «Sec,
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der doodgeflaagene lyken , met meenigte na hem geworpen hadden. De
Jaar MD

doode lichaamen hebben ze gevild , hec vel afgetrokken en ver- totMDG -

1 kocht , en het overige in 't waater gefmeeten. Na dat deeze afgryflelyke

daad nu verricht was , zoo is de Koning noch dien zelven avond , uit zyn

Palleis, door alle ftraaten der ftad gereeden , en heeft de vermoorde ly-

Jcen bezigtigt. Ja de Koninginne zelfs heeft zich niet gefchaamt, het

doode lichaam van een zeeker Edelman opentlykoveraltebefchouwen ,

om dat men gezegt hadde , dat hy van een koude natuur (frigidce natu-

rie} was geweeft. En de oude Koninginne hadde zich voorheene verlui-

den laaten : De helfte des Ryks moeft welnoodzaakelyk verlooren gaan,

byaldien 'er een deel van behouden zoude blyven. Het welke ook in der

•daad zoo gefchied is , doordien de Hugenoten namaals over al door den

oorlog vervolgt , en hen alle haare veftingen op twee na , t'eenemaal ont-

noomen zyn geworden. De Koning zelfs nu zoude naderhand zeer ellen-

dig geftorven zyn -. Ten minften heeft hy zynleeven niettotdehelfte ,

en over de 24 jaaren gebracht. (/) Doch de Keyzer Maximiliaan de twee-

de , zyn Schoonvader , heeft deeze gruuweldaad wel ernftig beftraft. (£)

Daar in teegendeel de Paus een Vreugde-Feeft daar over gehouden , en

gedenk-penningen daar van heeft doen flaan. Wat'er daarnawydersal

voor oorloogen en beroerten teegen de Hugenoten hier uit ontftaan zyn

,

is veel te wydloopig om hier op te haaien. Ook is het hier booven reeds

al gedacht , dat deeze meenigmaal den vyanden reede gegeeven hebben ,

en al te heftig zyn geweeft: doch we hebben nu geen plaats, om voor

dit maal hier wydloopiger van te handelen.

30. Ik moet nu voortaan ontrent de overige vernaaien veel korter zyn, vervoigin-

doordien men uit het voorgemelde nu reeds al zoo veel van het oogmerk feïand,"*

der vervolgers , als de gefteltenis der vervolgde , een genoegzaam goed
begrip hebben kan. VanEngeland, zoo als het onder Koning Hendrik de onder

achtfte gedaan heeft , is aireede in 't voorgaande Hoofdfluk, kortelyk "évia.

iets aangeroert. Deezen Koning dan , gelyk hy zelfs in alle zyne bedry-

ven onbeftendig was , alzoo voegden zich ook veele van zyne dienaars

na zynen inborft. Van Cranmer zullen we nu haaflhooren. De bekende Doodvan

Thomas Cromivel , wierd van de Biffchoppen, weegensgequetfte Maje- Somwei

fteit en ketterye aangeklaagt , en daarom ook onthooft. Nu zoude hy
wel heimelyk een Lutheraan geweeft zyn ^ doch hy heeft daar ontrent

zeer gehuichelt , en den Koning alles ook zelfs teegen zyn eigegewee-
ten ten gevalle gedaan

5
gelyk nu al lang aangemerkt is. (7) Noch al veel

aanmerkenswaardiger was de lift , die men reeds al in 't Jaar 1526 teegen

de Gereformeerde in Engeland gebruikt heeft. Daar was dan een Jong- van juq-

man, genaamd Jan Randal , tot Kantelberg, welke van zyn Voogd , die
dal '

Paaps was , om zyne liefde tot de waarheid zeer gehaat was. Na dat men
hem nu veele daagen lang vermift hadde, wierd hyeindelyk in zyn ge-

Jloote kantoortje dood gevonden , en wel aan zyn eigen gordel verhan-
gen , met zyn aangezicht na een opgeflaage Bybelgekeert, wyzende
met de vinger op eenfpreeuk oftext van de genade-verkïezinge. Door welk
konftje men de Gereformeerde verdacht en ftinkendemaaken wilde, (m)
In dien tyd hielp de bekende Thomas Morus , die naderhand zelfs noch op moius.

een fchavot fterven moeft, veele getuigen der waarheid , uit eenen blinden
X 1 yver

(i) Vid. Thuanus Lib.fo, fi,fi. Auflor. Comm- de ftatu Relig. Chytraus Lib. XXIF. Strada
Dcc. 1. Lib. Vil. NatalisComes Lib. XXIII. Hifi. Crufius Lib. XI. Annal. Suev. p. 747. Antonius
Gicarella in Vitis Fontif. p 44,3. Meteranus P. J. Hirt. Belg.Lib.IV. & omnino Erneftus Pharamun-
dus Friffius de Furoribus üall. Frankenileinius de hjupt. Parif. (^)Epifl. ap. Goldartum. P. II.

Conltit. Imp. p. 383. (I) Gilbertus Bumetus Hift. Reform. Angl. Seckendorff Lib. III. p.2Ói.'

(m) Jo. Fosus Hift. teel. Angl. ap. Scultetum Lib. II. p. 87.
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jaarMD. yver veroordeelen. Onder anderen wierd 'er in 't Jaar 1530 , een zeeker

'man, Thomas Bihve genaamt , verbrand 5 die voor heeneinde gevangenis

dikmaals de vinger in de kaars gehouden , en zich zelfs onderzocht had-,

de , ofhy het vuur wel zoude konnen uitftaan. (m) Noch voor deezen
wierd'er een jong Edelman, Patritius Hanillon genaamd , die langen tyd
tot Marpurg geftudeert en onderweezen hadde, in Engeland verbrand.

O) Een ander wierd alleen daarom ten vuure veroordeelt , om dat hy ia

in de vallen verkens vlees gegeeten hadde. (^>) In 't jaar 1531 liet mem
driejongmans ophangen, om datze, tot Doverkorirt een beeld hadden
weg gedaan. Een ander , Joris Bayman genaamt , nam zelfs , wanneer hy
verbrand wierd, de takke-boflen en brandende ftofïe , greetig in de ar^

men , waar door hy zyne vrolykheid betuigde 5 neevens hem wierden
'er noch twee , daar onder eenMunnik was, van 't leeven berooft. (<?)

Het zelve is ook noch aan veele andere weedervaaren , alzoo den Koning
Hendrik zich noch al by den Paus en andere wilde zuiveren , en,

toonen , dat hy geenzins omdenGodsdienft vanden Paus was afgeval-

len , maar dat hy inteegendeel, noch al immers zoo yvedg Katholyk
was , als ooit voorheene.

schotland. 31. In Schotland maakte het in dien tyd Koning Jacoè de vyfde niet

een hair beeter , alwaar zelfs eenige als Lutheraanen verbrand wierden s

die maar eenigzins over de tienden,met dePaapen in verfchil geraakt waa-
ren, en voor de relt van geen andere leere altoos willen, (r) Maar in Enge-
land,ging na de dood van Koning Eduard de zesde, ( die,gelyk hier booven
al gedacht is , de Reformatie by der hand nam} de rampzaaligheid onder

7™mïl? Maria , dochter van Koning Hendrik , weeder op nieuws aan , waar in 'er

zeer veele om 't leeven quaamen. Want deezeKoninginne onderwierp
zich weederom aan den Paus, vernieuwde de voorgaande beveelen tee-

gen de zoo genaamde Ketters , en wat daar teegen ooit gefchied was i

verklaarde zy voor nul en van geener waarden. Waar op aanftonds h*

't Jaar 1 5 5" 1 , tot Londen vyf voornaame luiden verbrand wierden , ert

ontrent de zelve tyd , binnen twee jaaren over de 8co menfchen,
door beuls handen ©mquaamen , daar onder ook veele Biflchoppen ea
andere Grooten zyn géweeft , zoo dat 'er geenegevangenifTen genoeg
vvaaren. De eerfte Leeraars , Bucerus enFagius, die al voor vier jaaren

geftorven waaren , groeven de Roomfche weeder open verbranden ze.

Doch het ging 'er ook aan de kant der Gereformeerde , niet in alles toe,

?« ze"*"
1 gelyk het wel behoorde ; doordien'er dikmaals van eenige zelfs aan de
vyanden , reede genoeg tot verbitteringe gegeeven wierd. Dus vingen zy
in 't Jaar 1 558 , totEdenburg, by een Proceffie ofOmgang, in de teegen-

woordigheid van de Koninginne zelfs , een zoodanig oproer aan

,

datze de Paapen een groot beeld uit de hand rukten , in (hikken floegen ,

en in 't flyk wierpen. Waar door de Koninginne van haare kant , een

gruuwelyk bloedbad voornam , doch het zelve wierd haar door de dood,

die kort daar op volgde , belet, (x) In 't byzonder is het van Thomas Cran-

mer Aarts-Biifchop van Cantelberg , bekent, dat hy in 't eerfte onder

»iS"
s
Hendrik de achtfte in een zeer groot aanzien was, na wiens humeur hy
zich ook als een Hooveling al vry wel wifl: te fchikken ; daar na , als hem
Ridleï iets beeters aangeweezen hadde , heeft hy onder Eduardde zesde

,

de Reformatie in 't werk geftelt , alhoewel , na Calvyns gevoelen , veel te

zukkelachtig en langzaam
, ( waar van hem nochtans eenige verontfchul- •

digen

(n) Idemib. p 369. Meyerp. i?6. Rabus. (o)Foxusl.c p. 176. (jï)Ihid. p. 367. (*;) Ibid. p. 391.

Conf omnino joh. Foxi Martyrologium, (r) Scultetus Lib. II. p. 44? . (s) Vid. Sleidanus Lib. if .,

Thuan. Lib. XTII. XVII. Utcnhovcn Hirtom fingulari. Nicol. Sanderus de orig. fchilïn. Angl.Lib.

II. Burnetus de Retort Angl. &c. Joh, Foxus in Martyrologio.
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digen willen,") naderhand , om dat hy denavolginge vanKoninginne jaarMp.

Maria , in "t Ryk hadde teegen gedaan , wierd hy weegens gequetfte Ma- ,ot MDC-

jefteit aangeklaagt , en eindelyknaveelftryds, en nadat hy ook al eens

weederroepen hadde , ten vuure veroordeelt. Eer dat zyn oordeel nu
aan hem wierd uitgevoert , zoude hy die hand , daar meede hy zyne voo-
rige herroepinge onderfchreeven hadde , zoo lang zelfs in 't vuur gehou-
den hebben , tot dat ze byna geheel en al verbrand was $ dit nu is voor-
gevallen in 't Jaar 15^5. (/)

31. Spanjen nu is hier ontrent, weegens de Inqnijitie vermaart , welke ll"^l
n dat Ryk eerft haar begin heeft genoomen , en door welke zoo veele

duizenden onnoozele menfchen zyn om hals geraakt. Ook is zy van vee-

.e omihuvaiglyk als zoodaanig befchreeven , dat ze alle Heideniche on-
rerechtigneid en atgryzelykheid verre te booven gaat. Het geene dan ook
oen ter dyd , in t Jaar 1 545 van de nieuw-bekeerde Mahometaanen ( of

Mooren ) in Portugal aan den Paus zelfs zoo beweeglyk voorgeftek

,vierd , dat deeze met den Koning daar over een hart verichil hadde , al-

10e a el hy ondertuirchen die gruuwelen in Vrankryk en de Nederlanden

'.ynen ouden gang liet gaan
$ ja die zelfs noch hielp aanftooken. («) Ver-

sie Iers kan men uit de voorgemelde bedryvender Katholyke , in de Nèder-

den anden wel afneemen , dat het in Spanje niet een hair beeter is toegegaan.

*aj iVant in dat Ryk nam men geleegentheid van de eerfte hiquifitie ,

MataaneD -

uit. velke teegen de gedachte nieuw-bekeerde Saraceenen of Maraanen ingeftelt

jvei vas , die zich uit vreeze voor vervolginge alleen , voor Chriftenenuit-

nde jegeeven hadden. Na dat deeze dan onder Koning Ferdinand meefl uitge-

ef roeit waaren , zoo begoft men deeze godlooze rechtspleeginge ook
egen de Chriftenen zelfs in 't werk te ftellen , meeft door het opftoo-

en der Dominicaaner Munnikken die ook voorheene tot uitvoerders

Ier vonniffen over de Mooren geftelt waaren geweeft. Derhalven liet 'er

>ok de Koning Filips zeer veele zonder eenig onderfcheid altoos aan de
qui/ïteurs overleeveren en verbranden. Dit nu quam zelfs ook veele

rooten over , die of fterven of in 't openbaar met groote plechtigheeden

eeder afzweeren moeften , gelyk als dit verduivelde bedryf van veelen

ioej vvydloopig genoeg verhaalt werd. (x) Onder de voornaamfte getuigen

i?e
: der waarheid nu werden toen ter tyd gereekent , Auguflyn Cacalla , die

ze Predikant van Keyzer Karel de vyfde geweeft was, Joh. JEgidius , Varqui-

x, m , en Konflantyn Fontïus , die alle haar leeven hier door hebben verloo-

nde re» -, om nu van andere te zwygen , welkers naamen men noch opgetee-

n zy
ke"t vind.(y) In Portugal nu gebeurde 'er iets aanmerkelyks , dooreen PormgaJze

ren- jong Koopman van Liflabon ,
genaamd Willem Gardiner , die in 't Jaar

™"°}~

jo, M5 2- , ontrent eene groote plegtigheid , uit grootenyver den Kardinaal

en,
i:i de MilTe', by't hooge altaar, in de teegenwoordigheid van den Ko-

en het ganfche volk , het Sacrament uit de handen greep , met voeten

)0d,
-id > ei1 den Kelk uitgoot 5 waarover hy naauwelyks door den Koning

w. voor de gramfchap des volks bewaart zynde , daar na veele daagen lang

:il \
achter een , jammerlyk gemartelt wierd. Ten laatften hieuw men hem

hy
1 m de Dom-Kerke , de rechterhand af , die hy met de linker om hoog hef-

iera
: te en kufte, daar na ook de linker 5 toen fleepten zy hem met een paard

jC|
na de Gerechts-plaats toe, hielden hem drie geheele daagen lang over

,| K een vuur , en verbranden hem zoo allengskens. Waar neevenshy noch

iul- X 3 Op

(0 Slcidanus. Chytrxus. Thuanus. Beia Icon.p. ioi.&omninojoh. StrypeMemorials of the

.., molt reverend Thomas Cranmcr London.p. 1694. (tt^SeckcndorrT.Lib.lII.p.fóo. (x) Vid omnino
Philippi a Limborg. Hiftoria Inquifuionis & libcr Inquif. Hifp. (y) Beia Icon.p. izÜ.Thuan. Lib.

t
'. XX111. Petrus Suavis Hift. Concil. Trid. Lib. V. ChytrsusLib.XX.Spondanus. Au&ar. Chronol.

p. f. Harams Annal. &c.
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rten Pfalm zong. En diergelyke voorbeelden zyn
'er zeer veele in de gefchiedeniffen der Marcelaaren te vinden,

initaiien. .3}. Van Italië hebben we nu voor heene al aangemerkt , dat aldaar on-
derfcheidene Getuigen der waarheid zyn geweeft : .doch deeze,gelyk men
wel denken kan , hebben de vyanden niet lang met vreede gelaaten , dien

ook het meefte aan hunne ondergang geleegen was. Weshalven Paus Pius

de vyfde , dan Antonius Palearius ook aanftonds ten vuure doemde , om dat

hy de Inquijitie een moord-geweer genoemd hadde , dat wel inzonderheid

reeden de Geleerde gebruikt wierd. Andere liet hydikmaals op een en-

kel vermoeden alleen door den beul ombrengen. (:) Zynvoorzaat , Pius

de vierde , rechte in 't Jaar 1561 een verfc.hrikkelyk fchouwfpelaan,

met 88 zoo genaamde Ketters. De beul band hen alle eerft: de oogen toe

,

daarna fneedhyhen, gelykalsflachtfchaapen , meteen groot mes de
keeL af, en lietze aldus in haar eige bloed wentelen en leggen. Diergely-

ken gruwzaamheid zou 'er ook ontrent dien tyd in Calabrie gebeurt zyn.

<a) Onder deezenzelven Paus, wierdin 't Jaar 155 ? , Pomponius Algier,

vrooiyk- van Nola, in 't Ryk van Napels , een Student tot Padua gevangen genoo-
Marteiaa- men , en na Rome gevoert ;, alwaar hy onder anderen , zyne belyde-
icn

' nilïe. op de volgende wyzezeer/nadcnkélyk heeft gedaan: ik geloove al-

leen aan Chriflus , Chriflus alleen hsbbe ik lief, Chriflus alleen bidde ik aan , de~

ivyl ik zeeker weet , dat Chriflus alleen de Middelaar is. e.z.v En aan zyne
vrienden fchreef hy onder andéren aldus : ik zal nu van ongelooflyke dingen

fpreeken : ik hebbe verquikkinge gevonden in een diepen kuil , jain deplaatze,

aller bitterheid hebbe ik rufle gevonden. Ja in den mond der helle hebbe ik blyd^

jfehap: aangetroffen.... De zoete en iveldaadige hand Gods heeft r/iy dit alles ver*

leent Ziet , nu is hy , die voor deezen verre van my was , zeer na by my.:.

Hy ..na ivien ik tevoorendorflede , reikt my nu de hand toe en trooft my. Hy ver*.

Tft'ilt my met vreugde , en fchenkt my zyne macht en kracht. hoe goed is de,

Heere , die niet toelaat , dat zynf dienaars booyen hunne krachten verzocht wer-»

den! hoe licht is-zyn laft ! e.z.v. In het Jaar 1560 , hadde het Euangeli-

um in 't Ryk van Napels , .en inzonderheid in Calabrie , zeer de over-

hand genoomen 5 waarom ook aldaar , op het verzoek der heimelyke
Gemeente , een Predikant van Genevequam, genaamd Jan Lodewyk Pa-

fchal ; doch die wierd neevens veele andere ten vuure veroordeelt , en

deed ook byna de zelve bekentenilTe van de uitgeftortevrooiykheid

,

midden in de gevangenis en dood. Naderhand wierden 'er ook tot Ve-
netië, in 't Jaar 1565 zommige in de zee verdronken , waar ondermee-
de eenen Antoni Rizeto van Vincenzagetelt word. En tot Rome is te voo-
tenjidius &cfir Pajchalis Mamertinus ook verbrand geworden , die zich

Voörheene eenen langen tyd in Duitsland hadde opgehouden. Andere
diergelyke voorbeelden ga ik nu kortheidshalve voor by. (^)

vetvoigin- ^ j-joe mei* met de VValdenzen , van den beginne af aan gefpeelt
\\Vdcn- heeft, zyn we in 't voorgaande boek reeds al gedachtig geweeft. Indee-

ze Eernve hebben hen de Papillen niet minder vervolgt , gelyk als hier

booven by de Savooifche vervolgingen , al eenigzins is aangetrokken.

Ontrent het Jaar 1530 , hadden ze zommige hunner broederen na Swit-
zerland gezonden , en volgens den raad der Switzers , hunne Gemeen-
tens beginnen te refbrmee.ren. Dit wierden de Paapennu wel haaft ge-

waar , en ze waaren terftond achter hen. Een zeeker Munnik bedacht

ook eene nieuwe maniere van pynigen ; naamelyk, hy liet de voeten der

arme menichen in laarzen fleeken, diemet fmeer ofvet aangevult waa-

ren,

(:;). Hcideggerus Hilt. Pap. period. uit. n. 192. (a) Kenric. Petriap. OllandrumLib. III. H E.

c.45
-

. (ijCruIiub Annal.Suev. Lib.XI. p.Ó9l.Rabus.Crocius.Meyciusceterique.
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ren , en hen over een zacht vuur hangen , waar door dan dee2e men- ja» md.

fchen onuitfpreekelyke fmerten leeden : en de booswicht befpotce hen
tot MDC-

dan noch vraagende : ofze nu wel marcheeren konden ? De overige wier-
1

den door de uitgefchikte zoldaaten allejammerlyk ter needergehouwen

,

! gehangen,verbrand e. z. v. zo dat 'er wel ontrent de iz dorpen op eenmaal

'woeft wierden. £c) Verders hervatte men de vervolginge noch al eens,

doordien 'er in Provence een Edelman , om dathy eenige tezaamen-
komften gehouden haddé , dood geflaagen , en zyn ingewand rondsom

de ftraaten gefleept wierd. Doch dewyle het de honden niet aanroeren

wilden , zoo wilden de yveraars ook daar aan hun gramfchap toonen

,

zich inbeeldende ,
gelyk men fchryft , dat zy ook al Luthers waaren. Een

zeeket zoldaat , die in den fchrikkelyken inval in Piemond ook zynen

iyver betuigen wilde , beet eenen armen Waldenzer het halve oor af,

zeggende : Hy wilde ook wat van het vlees der booze Lutherfche te huis brengen.

(d) Om nu geen meer andere voorbeelden op te haaien. Daarna, voor-

naamelyk in 't Jaar 1 5-56 , ving men al weederom aan de Waldenzen

te quellen , zendende toenmaals Commiflariflen aan de zelve, die hen

'met goede en met quaade woorden onder den Paus brengen zouden. Doch
doordien de Waldenzen zich beleefdelyk en krachtig verantwoorden

,

zoo verwonderden ze zich over hunne groote flandvaftigheid en ze lieten

ze noch eenen tyd lang in ruft. Naderhand, ontrent het Jaar 1560, en

vervolgens , wierden ze evenwel weeder zeer heevig van den Hartog van

Savoyeh vervolgt , gelyk als hier booven nu al verhaalt is. In 't volgende

Jaar wilde hen de Hartog met geweld Roomfche Paftooren opdringen

,

en als zy de zelve weigerden te ontfangen , zond hy eenige Compagnien
zoldaaten onder hen , doch die wierden van de Waldenzen meeft dood
jceflaa<ren , en zy zouden ze ook alle omgebracht hebben , indien een

ivan hunne Predikanten hen zulks niet belet hadde. Maar kort daar n3

'wierden ze van andere zoldaaten weeder onvoorhoeds overvallen, die
!

zelfs de jonge kinderen niet verfchoonden. Ten laariten , na eene lange

'oneenigheid , is 'er een vreede tufTchen den Hartog en de Waldenzen
i gemaakt , en aan deeze de vrye oeffeninge van hunnen Godsdienft in
' zeekere plaatzen vergunt 5 welken vreede zy ook, by na tot het einde van

van deeze zefliende Eeuwe toe genooten hebben, (e)

3 ?. Eindelyk , op dat we ook de Poolfche beroerten noch een weinig vervoigi

aanraaken , zoo heeft by na zoo haaft als Luther begon te getaigen , in f££
"

't Jaar 1515 een Biflchop , genaamd Andries Coithis , den Koning Sigis-

mond , in eene oratie , heftig tot de vervolginge der Lutherfche aange-

maant. Doch hier is echter niets byzonders op gevolgt 5 tot dat in 't Jaar

1539 , de vrouwe van eenen Raadsheer tot Krakóuw , genaamd Kathari-

na Zalaffövia , om dat zy de Afgoderye ontrent het houden van het

Avondmaal verworpen had, door den Biflchop Petrus Gamrot , tenvuu-

re gedoemt wierd , het welke zy met een groote blydfehap heeft uitge-

daan. Verders heeft de Koning , in 't Jaar 1 643 alle de Hoogduitfche Pro-

teftantfclïe boeken t'eenemaal verbooden , als meede , dat niemand na

een zoodaanige Hooge- of Laage- Schoole trekken zoude. Doch nadien

'er in de volgende jaareh, eene reedelyke goede rulle was , zoo hebben

de Paapen daarna, den Koning Sigismund Auguftus , zoo lange aan 't oor
gelelt , tot dat hy in 't Jaar 1550, buiten kennhTe der Raadsheeren en

Edelluiden , een zeeker bevel teegens de Ketters onderfchreef. Alhoe-
wel nochtans de Ridderfchap haare vryheid hier in behield , en dat de

Ko-

(c) ThuanusLib.VI.ScultetusLib. I. p. 31 f. (d) Sleidanus. Joh. Lstus. Hilt. p. 397. («) Iidem

& ceteri fupra Lib. XV. nominaci.

it

in I'oo-
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jaatMD. Koning zelfs zich veel gunftiger jegens de Euangelifche betoonde als an-
w mdc.

^ere we j gei100pt hadden. Middelerwyle deeden de vyanden doch al vry

wel hun befte , om de Predikanten door looze ftreeken uit de weg te

helpen , en de Biftchop van Poozen leide eenen^m lfrael , alhoewel te

vergeefs , afzonderlyk veele laagen.' Deeze dan, midsgaaders andere

Grooten , liet veele burgers gevangen zetten en ondervraagen , doch hy

moeft ze altoos uit vreeze voor den Adel , weer los laaten. En aldus ge-

noot het volk, alhoewel niet geheel en al zonder teegenfpraak , eenig-

zins yryheid , tot dat de Koning in 't Jaar 1553 , alle verzaamelingen

t'eeneinaal verbood , dien mênëenengeruimen tydlang moeftgehoor-

zaamen. (ƒ ) Ontrent het Jaar 1564' hadden deProteftanten.al weeder-

om eenigen aanftoot , doordien dé Roomfche het Koninglyk gebod tee-

gens de Sociniaanen , ook op de andere duiden ', en daar door veel on-

ruft aanrechten. Doch waaren veele van de Grooten de zelve in 't heime-

lyk zeer toegedaan, zoo dat het onder der zelver befchüttinge , tot het

einde der 16. eeuvve , en zelfs tot in 't Jaar 1 606 toe , alles ft ij was , be-

halven dat 'er in 't Jaar 1 5 9 1 eeheri oploop tot Krakouw oritftond, die

nochtans wel haaft weèder geilik wierd. (g)
36. Aldus is nu ,

gelyk ik h'oopê , ook het aanmerkens-waardigfte on-

trent deeze zaak aangeroert , waar uit wel voornaamelyk het toe- en af-

néemeh der Gezintheeden"
J

n midsgaaders de andere omflandi gheeden

kan gezien werden. Hier konden nu niet alleen de aanmerkelyke afval-

len , maar ook de byzondere dróevïge.vervolgingen van zeekereenkelè

perzoonen welbygevoegt werden. Maar dit is ten deele al te wydloopig,

en ook ten deele byna t'eeneinaal onnoodig , nademaal men uit deeze al-

gemeen'e Hiftorien nu reeds af éene genoegzaamë bevattinge hebben kan.

Doch zal ik alhier alléeii het treurige voorbeeld vanden welbekenden
Moord van

j fjai!ncs Diazius kortélyk'aantrekken. Deezen man dan was een Span-

jaard van geboorte , hadde tot Parys en elders wel geftudeert, en in

't byzonder eene groote kenniile der vvaa're leere verkreegen." Van Parys

quam hy te Géneve' , van daar na Bazel en Straatsburg , alwaar hem den

Raad beneevens Bucerüs in 't Jaar 1546, ook op de onderhandeling^

(colloquium) tot Regensburg zond. Aldaar trof hy eenen yveraar uit

Spanje /genaamd Pïetcr Mahe'roda , aan', die het terftond aan zynen

broeder. Alphonfius Diazius , die een Advocaat te Rome was , o verfchreef.

Deezen /poede zich dan terftond na Regensburg , en van daar na Nurn-

burg , alwaar deezen zynen broeder toenmaals was ; hy trachte hem dan

in 't eerft door goede woorden , Nan de léere der Reformatie af te breri-

oen. Doch als hy nu'niets vorderde, zoo veinsde hy zich ook te willen'

bekeercn , nam ten vriendelyk affcheid van/hem , doch keerde , verge-

zeïfchapt met een goddeloos kaerel , weêdèrom , en hy zond dien

moorddaadigen fielt , met een brief aan zynen broeder , die hem, ter-

w\ Ie hy den brief las , onverhoeds met een b'yl in 't hooft hieuw , dat hy
daar afflurf v ondertuflchen wachtezyn broeder den moordenaar benee-

den , en reed met hem weg. En ichoon zy alle beide tot Augsburg wier-

den vaft gehouden ,'en dat ook de Palts-Graaf, Otto Hetïéik hen zan-

klaagde , zoo lieren echter de Pausgezinde niet toe , datzy over deeze'

misdaad geftraft wierden , ja ze hebben den moorddaadigen broeder

noch daar en booven verfclioont en gepreezen. (ƒ>) En uit ditproefftuk

kan 'men de ander bearyvèn der Papillen nochmaals genoegzaam afnee|

'

« A
'1

(f) Vid Adrianus Regenvolfcius è Jo. Laficio, Scanifl.Orichövio , aliique Lib. II. Hill- F.ccl

Slav.Cap. XIII. p. 206. feqq.Cap. XIV. p. 218. Cup. XV. p. 2,2.7. leqq: (g) Chytrxus Lib. XX IX
p. 8zj. (b) ViJ. Martini J3uceri' Libellus Iingularis de Diazio. Sleidanus Lib. XV11. Beza Icon.

Clar. Vrr. f. 1 ^z.Seckend.- Lib. III. g p. 6j i. : ad.'<5)8. & Au&óïti Martyröl.
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nen . zoo dat hier geene verdere uiïbreidingë altoos roe noodig is. jaarna,
,

' n i- 11 J - -t . P tot MDC-
37. Maar naait die geene , welke in zoodaamge vervolgmge, door

iwang en veelvoudige pynigingen van de bekende waarheid wee- vermimk-

ieromzyn afgevallen , heeft men ook veele andere voorbeelden van TcVonZ-

zulke mannen, die vry en gewillig , door verfcheideneoorzaaken tie '

mi geleegenheeden weedertot het Pausdom zyn overgetreeden. De
eedenen hier van zyn , gelyk als gezegt is , meenigerlye , en kun-

nen 'er veele van dezelve uit de voorverhaalde voorbeelden genoo-

tien werden , voornaamelyk uit dat geene wat met den Hartog Joris , en

indere is voorgevallen 5 alhoewel andere daar en booven ook veele

''wlityke oorzaaken daar toe bybrengen , waarom het werk der Reformatie

net zoo is voortgegaan, als 'er in 'c begin wel van verhoopt ge- oorzaken

veeft was. Daar onder zy dan ook voor al tellen, den alteheevigen
d" J

/ver en het onvoorzichtig gedrag van veele Reformateuren , waar aan zich

>eer veele Papillen ftieten , die anders tot eene verbeeteringe wel niet
!

teel ongeneegen zouden zyn geweeft Voornaamelyk , dat, degeweld-

laadige beeld-ftormeryen en 't vernietigen van anderedingen, aan niet

weinige mishaagt hebben , die alle zoodaanige zaaken voort'eenemaal

onverichillende hielden. Verders , dat het den Proteftanten aan een-

dracht ontbrooken heeft , en dat de argwaan , afgunft , lafleringen , ver-

ketteringen , en diergelyke dingen meer belet hebben , dat zy hunne
.raadflaagen niet eens uiterlyk te zaamen vereenigen konden, ik late (laan,

dat ze zich in eene kracht des Geloofs en der liefde , teegens hunne ge-

meene vyanden , te onder verbinden zouden. Men reekent ook al

rt 't gemeen niet minder onder de hinderpaalen der Reformatie , detuf-

fchen-menginge der andere Seften in de Gereformeerde plaatzen
; gelyk

lis die van de Weederdoopers , Sociniaanen en andere. Alhoewel in tee-

Tendeel zommige alleen daar uit befluiten, dat den zeegen van den ver-

deren voortgang en beftendigheid des Euangeliums t'eenemaal weg ge-

noomen is geworden , om dat men noch al zoo veelzuurdeefTemsen

cruuwelen van 't Pausdom behield, en dat men noch daar en booven die

geene , welke veele dingen met meerder grond aanvatten wilden , daar

in teegen Hond, en zich van henfeheide, en niet een iedervoor zyn deel,

zvne getrouwigheid en vlyt teegen het Pausdom voleinden liet. Om nu
niet te zeggen , dat men aanftonds , gelyk het volgende bericht ook zal

kiitwyzen , by de Gereformeerde Gemeentens , van de oprechte zuiver-

heid des Euangeliums tot menfehen-werk , van de eerde liefde tot laauw-
heid en zorgloosheid is vervallen. Waardoor dan ook alleden aanwas Roomfche

der Reformatie op eenmaal gefluit wierd , gelyk als nu aanftonds heel klaar ün^
e'

zal werden aangeweezen. Aan de kant der teegenparrye weederom ,

was de boosheid der Pausgezinde Geeftelykheid, welde voornaamfte
bron-ader van alle het onheil , die dan de Hooge Overigheid in 't

gemeen teegen de getuigen der waarheid oprokkende, dezelve by het
omveetende volk , door fchrikkelyke leugens en lafleringen haatelyk
maakte , hunne boeken verbood te leezen , die ook den Martelaaren niet

itoe liet tot het volk te moogen fpreeken , hunne t'zaamenkomflen ver-

boorde (eeven gelyk als zulks nu noch al van den Antichriftoveral

Igefchied ) en die aan alle kanten voor haar eige voordeel en Ryk , met
jlale boosheid en macht , waakte en in de weer was. Daar by quam
jnoch , dat men nieuwe Ordens ftigte , om den bouwvalligen Room-
fchen ftoel , als met nieuwe ftutten te onderfchraagen , de menfehen door
'allerhande valfchen fchyn en ftreeken als betooverde , en ook wel in

'veele dingen den Proteftanten leerde na-aapen ; verders , dat de Geefte-

lykheid zelve in hun gemeene leeven , niet meer zoo uittermaaten aan-

11 Deel. T ftoo-
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j»« md. ftootelyk en beeftig was,* dat men de Proteftanten zelve zomtyds wel nu
totMDc.

fc iloone voorflaagen tot vereeniginge lokte , of anderzins in flaap wieg

de. Daar en booven , dat men, daarliet fchaape-vel niet helpen wilde

den wolfs-huid aantrok, en doordeaangefteldei»g7!/7fr/e?M , ophetallei

naauwfte , ook zelfs het alderminfte goede zaad uitvorfchte en t'ondei

bracht , en dat men ook wel by geleegenhcid de bloedigfte oorlooge

aanftookte , om op alle deeze wyzen, en door alle moogelyke middc

len,om zyne teegenpartye daar door te verzwakken en een voordeel aft.

zien. (0
}8. Maar wat nu zommige voorbeelden van aanmerkelyke afvalle

Afvallen aangaat , en wel in 't byzonder van de Lutherfche tot het Pausdom , zo

therdom." kunnen deeze weinige navolgende , als tot een klein Haaltje genoeg zyr

ohviu
S

s

u ' Onder allen is de Hiftorie van Fredrik Staphylus van Ofnabrugge , weegen

de meenigvuldige omftandigheeden des zelfs , ten uiterften aanmerkens

waardig. Deeze man dan , hadde tot Wittenberg meer als tien jaare

lang geftudeert , en zelfs aan Melanchthons taafel gegeeten. Op wien

voorichryven hy ook ProfelTor in de Godgeleerdheid tot Koningsberge

wierd , van waar hy wel haaft , weegens veelerhande weederwaardig

heeden die hem bejeegenden , na Breflauw toe trok, dochhykeerd
kort daar na weeder te rugge. Hier na reizde hy voor de tweedemaal wee
der na Breflauw toe , om het verfchil met Ófiander te helpen byleggen

alwaar hy toen ook verder toen bleef. Doch wat hem daar na tot den at

val magbewoogen hebben , zulks zegd een zeeker Schryver zeer open

hertig , naamelyk , degroote oneenigheid der Lutherfche Godgeleerde zelfs on

der malkanderen , engelykmen daar by voegt 5 het groot gevaar daar de Pro

teflanten toenmaals inflonden. (£) Waar uit wel licht te befluiten is , dat dee

zen man , die met de voornaamfte Leeraars op 't vertrouwelykfte hadd<

omgegaan , zich moogelyk wel aan veele dingen zal geërgert hebben

het welke hy hen naderhand in zyne Ichriften ook wel verweeten heeft

alhoewel met eene groote heevigheid. Zyne Weederleggers hebben ooi

al veele dingen niet t'eenemaal kunnen loochenen , en Melanchthon zelf;

antwoord hem op zyn verwyt van de ellendige gefchaapenheid der Lu-

therfche aldus : Hy werpt om onze ellende voor , als ofzyn eige Secle vry val

alk zonden was :, daar is veel zwakheids en be/lraffens waardigs aan beide de kan-

ten , het geene ivy ook gaerne toeflaan moeten , op dat die behoorlyk mochten be-

ftraft werden , en aan ons tot een opwekkinge verflrekken , om ons zelfs daar door tt

verleeteren. Op zyne teegenwerpinge echter , aangaande hunne onderlin-

ge oneenigheid , zoo loochent hy dezelve t'eenemaal, en hy beroepi

zich op de algemeene Belydeniflen , daar echter de ervaarenheid zelve

beneevens de openbaaretwift-fchriften het rechte teege^deel wel uitwy-

zen. (/) Om nu alhier van zyn andere ftellingen te zwygen. Ondertuf-

fchen is het echter zeeker , dat dit al meede onder de valiche betichtigin-

gen behoort , wanneer de Papillen , als een oorzaak van zynen afval

voorgeeven , omdathy [Staphylus ~] zelfs gezien hadde , dat de Duivel

Luthcr wakker wat afgeflaagen hadde , wanneer hy hem uit een bezeete-

ne hadde willen uitdryven. (jnj Maar ik weet ook niet , ofhet aan de an-:

der zyde wel alles waar en oprecht is , als by voorbeeld , een zeeker

Godgeleerde van Staphylus dood fchryft : dat het volk by zyne begraafTe-

nille gezegt zoude hebben: dat men hem aan den naaften boom behoorde op te

hangen. Als ook : dat men hem doch wel ter deege zoude begraaven , op dat hem

de

(i) Vid. D. Jo. Fechtii Com.de Hifi. Eccl. Sec. XVI. ubertate&fru&u. Joh. Schilterusde Li-

bert. Eccl. Gerrn. p. 942. feqq. & p. ïoss- (4.) Dieflèrus P. I. Millen. VI. p. 214. (I) Tom. IL

Conlil.& Refp.Mclanchth.p. 328. feqq. \m) Spondanus Au&ar. Chrono!. An. ISSS- P- S3-
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de iDuivel niet weeder uit hetgrafhaalde, e. z. v. (w) Ten minften was het al- jaarMD.

toos onwaarachtig , het geene iemand voorzeide , naamelyk , dat hy lot HDC -

noch een verfchrikkelyke of geweldige dood zoude fterven , (0) al-

;zoohy aan een kwynende teering, in 't Jaar 1555, volgens het getuige-

,nis van Lutherfche Schryvers zelfs is geftorven : Zoo dat men op deeze

wyze zyne driften niet heeft kunnen inhouden. Anders is hy Raads-

heer van den Koning Ferdinand , en van veele andere Vorften geweeft, en

ïeeft tot VVeenen en Ingolftad geleeft.

39. Een ander,genaamd Vitas Amerbachius van Wendingen,was ook in't Amerba-

erft eenen langen tyd Luthers en Melanchthons toehoorder , welken ook
Melanchthon niet wel zoude onthaald hebben.zo dat hem Litther veel zagt-

nioediger gehandelt hadde als Filipj\Q>)Deeze e man is ook tot de Papiften

pver gegaan,en tot Ingolftad Profefior geworden , alwaar hy ook in't Jaar

155- overleeden is. (gO Joris JVicelius,tot Waach in Heffen , aan de Werre wiceiiw.

labooren ,was ook in't eerft by Litther in zeer groote achtingcen hy wierd

van hem reeds al in't Jaar « 5 2. j den Keurvorft van Saxen,als een geleerd en

maerftig man,tot Paftoor van Niemek by Wittenberg aangepreezen.(r)Hy

a.idde ook al over de tien jaren lang Luthers leer nagevolgt, tot dat hy in 't

(Jaar 1531 tot de Papiften overtrad,en dat wel wegens het volgende gevoe-

ilen.Hy zeide dan,dat de Lutheraanen veel te weinig op de waare godzalig-

heid drongen.en datze zig zonder nood,van de andere Chriftenen afichei-

den,daar nochtans de teegenwoordigeKerke,zonder dit wel wederom tot

•den ftand der eerfte Kerke konde gebragt en verbeetert werden, (x) Nu ge-

beurde het , dat hy in zyne Paftorye tot Niemek , een Wittenbergfchen

•Student ,
genaamt Joan Campaan , een tyd lang herbergde , welken men

van Arrianifterye verdagt hield. Derhalven dan,als ook wegens zyn voor-

jfchreeve gevoelen , wierd hy tot Wittenberg gevangen gezet, en niet

f

eerder weeder los gelaaten , voor en al eer hy zwoer , nooit weeder in

Saxen te zullen koomen. Waar na hy zich tot Mentz , Fulda , en andere

plaatzen heeft opgehouden , leggende in veele fchriften den Lutherfchen

ihunne gebreeken voor oogen. Doch hy verfchoonde ook in veele dingen

:
de Papiften niet , en behaalde meede by deeze door zyne boeken flechten

dank. Hy zoude ook in het gefprek (Colloquium^) totLeipzig, in 't Jaar

;

i 5 3 9 > wanneer hy met Bucerus difputeerde , gaerne toegedaan hebben

,

,dat 'er eene verbeeteringe der Kerke van nooden was 5 dat de leeringen

,

•aangaande des menfchen val , en des zelfs bekeeringe door Chriftus
$

als ook de leere van de Sacramenten , boet, Kerkelyke tucht en orde,
verbeeteringe derKloofters e. z. v. gelyk ze van de Godgeleerden voor-
geftelt wierden , recht en goed waaren. Zoo dat hyby na onder die gee-

ne behoort , die wy op hun plaats , als neutraale gemoederen [of die

zich aan geene Sette in 't byzonder verbonden hebben gehad ] zullen aan-

merken •. alleen dat hem de fchyn en welftand des Pausdoms wel mag
verblind gehad hebben. Zyne fchriften, als de Viva regia , [Koning-
lyke weg ] Het kort begrip van de oude voetjlappen der Kerkelyke verbeeteringe ;

zyne uitlegginge over de Boet-Pfalmen en andere , zouden ook al eeni-

£e gemaatigheid toonen : (0 en hy zelfs zoude een groote geleerdheid
,

[inzonderheid in de taaien gehad hebben , en ook van een uitmuntend
verftand geweeft zyn. (m) Eenige befchryven hem aldus : Dathy, gelyk

als tujjchen de Sophiflen [ offcherpzinnige doch bedriegelyke difputeerders ,]

Y z en

(«) Conc. Schluflelburgius Catal. Hceret. Lib. VI. p. 25-0. feqq. (o)Tom. II. Script, publ. Wit-
tcb.p.188. (ƒ>) Hiftor. JVlIta Jo. Frid.p. 8. (b) Bucholcerusp. 600. Ind. Chronol. (r) SeckendorrT.

Lib. 11. p. 31. (1) Conringius praf.ad Vicelii Viam Regiam. (t)FreherusTheatr. Vir. llluftr. p.

1194. Thom. Jamcllus. Vita & Do&rina Vicelii per Eduardum Brown. Londin. 1690. fol.edita

(u) E Sixco Senenfi Hulfemannus Man. A. C. Difp. X VI. p. 786.
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j«r md. en Schifmatici [ of Scheurmaakers ] in 't midden haddengejiaan , en onzydig
iet mdü.

was geiveej}
(-x) Gelyk als hy ook in der daad een leerling van Era/mus is

geweeft , en met ronde woorden van zich zelfs gefchreeven heeft : Nie-

mand is het Paapfche weezen meer vyandig als ik zelfs , dat is , dat

ftuk der Kerke , het welke een fchandvlek des Chriftelyken naams en des

Euangeliums is 5 als ook die nieuwe leeringen , van welke de oude
Godgeleerde niet altoos gevveeten hebben, e. z. v. (j) Diergelyke ronde

bekenteniffen vind men aïlenthalven zeer veel in zyne fchriften.

40. De overige voorbeelden van zoodaanige afvallige zyn al te veel en

te wydloopig , alhoewel 'er ontrent zommige , noch wel veele aanmer-

kenswaardige omftandigheeden waaren aan te merken Menbefchouwe
ondertuflchen de uitgegeeve fchriften in diergelyke voorvallen; gelyk als

Piftoiius. dje van Jen alomme bekenden Joamws Piftorius van Nidda , die in 't eerfte

de Schoole of het Gymnajium tot Durlach , in 't Jaar 158-5 hielp ftig-

ten , en die daar na zelfs weeder afviel , en die daar en booven Jacob

Markgraave van Baaden , ook daar toe vervoerde , waardoor hy zeer

groote gefchenken verdient heeft. Insgelyks ook de fchriften van Jan Ja-
Rabus. cob Rabus , aan zynen Vader , den bekenden Godgeleerde , Lodewyk Ra-

bus ; als meede die van Falentyn Pareus , een Predikant van Leipzig , van

Fleifcber en zeer veele andere , die in de naaftvoorgaand Eeuwe , wee-
der Paaps zyn geworden. Tot de Gereformeerde of zoogenaamde Cal-

viniften zyn 'er ook zeer veele over gegaan , waar van hier na noch bree-

der zal gefprooken werden. Nu ftaat ons noch met weinige woorden , I

spira- de gedenkwaardige gefchiedeniiTe van Francifcus Spira aan te trekken.

Hy was dan een Advocaat in 't Venetiaanfche gebied , die zeer veel ken-"'

nis van de waarheid hadde , en die teegens ieder een vrymoedig daar

van fprak. Doch alzoo dit den PaulTelykert Nuntius en Aarts-Biflchop

Job.delaCafa , ter ooren quam , zoo liet hy Spira voor zich koomen , en

hy joeg hem een fchrik aan , zoo dat hy zyne leere voor eene dwaalinge

bekende , en op het begeeren des Aarts-BifTchops , en het aanraaden zy-
ner vrienden , die hem zyne vrouwe en kinderen voorhielden , opentlyk
de waarheid weeder afzwoer en lafterde. Naderhand nu voelde hy zulke
fchrikkelyke angften in zyn geweeten , dat hy daar door ook in eene
lichamelyke krankheid verviel , waar by hy aan Gods barmhertigheid ge-

wtwvfc- nee ^ en a^ wanhoopte. Men bracht hem wel na Padua , by de belle Ge-
ïinge. neesmeefters , doch te vergeefs. De Geleerde en daar onder ook ler-

gerius , fpraaken hem wel na hun vermoogen aan , doch hy konde voor'

zich zelfs geenen troolT aanneemen , ja hy gebruikte veel eer de vertwy-
felfte woorden , en wilde ook niets meer eeten , om maartemoogen
fterven. Eindelyk bracht men hem weederom in zyn Vaderland , alwaar

hy op deeze wyze onder een jammerlykgefchreeuw en vertwyfelinge

,

overleed. (2) Door dit droevige fchouwfpel nu, is neevens anderen ook
de gedachte Vergerius geraakt , en tot de kenniiTè der waarheid gebracht

geworden , waar van in 't voorgaande Hoofdltuk , nu reedsalisgehan-

delt. En zoo veel zy hier van ook voor ditmaal genoeg gezegd.

(*) DannhaiKiusMyft Syncret. defeél § f. (y) Epift. adErafmumibid. (^) Vfd. Sleidanus Lib.

XXL Flacius Lib. deSe&is.Diflinf.&Contraditt-Pontif.prKf' Henr. PantaIcon.Contin.de Joh.
Foxi Hilt Mart. P. tl. p~- Ammcrsbach Spira de(perans,oder erlchreklichc Gefchichte von Franc.

Spira. Qucdlinb. An. 1 6jf i 4
10
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HET IX. HOOFDSTUK.
Yan den imvendigen toe/land der Lutherfche Kerl^n

i
en

ivel inzonderheid van haare maniere van leeren.

Jaar MD.
totMDC,

Leer-aart.i. -b-K zal , gelyk ik nu reeds al dikmaals vermaant hebbe, hier nu
maar alleen de inwendige geftalte der Lutherfche Kerke , zoo

[^alsdieinde naaftvoorgaandeEeuwe is geweeft, volgens haare

bekendfte deelen gaan voordellen ; en de andere Gezintheeden

zal ik tot de Geloofs-verichiilen verfchuiven. En doordien de Leere

de grondflag der overige zaaken is , zoo zal ik wel zoo zeer niet de

Leere zelfs , als wel haare geftalteniffe , handelinge en voorftellinge

,

hier ter plaatze een weinig naader gaan overweegen , naamelyk , op wat

voor eene wyze die in de voorgaande tyden , onder de Lutherfche zelfs

fis gedreeven geworden. WantTvoor eerft , wat aangaat de ftoffe zelfs,

idie Luther uit de H. Schrift weeder aan het licht heeft gebracht , zoo heb-

ben we hier booven nu reeds al van hem gezien , dat hy het begin en den

grond der waare gerechtigheid en zaaligheid waarachtig heeft getoont

gehad , en dat hy de rechte Godgeleertheid , in haare oorfpronkelyk-

heeden , (principia ) geheel anders heeft begreepen , als naderhand zy-

ine navolgers zulks wel hebben gedaan. Waar door hy zelfs ook onder

zyne aanvechtingen noch wel fchryven kon : Dat men geen waarachtig God-

geleerde werden kofl , door bet verjlaan , leezen , of diep befchouwen alleen , ^
3

f
e
e

maar dat dit alles verzegelt inoeft gaan , met een goedieeven, ja zelfs met het UcnheiA

fierven en de verdoemenis, (a) Het welke zeeker eene veel beetere befchry-

vinge was , als wanneer men namaals daar over krakkeelde en difputeerde :

naamelyk , of de Theologie een habitus theoreticus oïpraclicus was , dan of

tee eene habitus theoretico-praclicus , ofwat anders was : dat is , ofde God-

\qeleertheid eene hebbelijkheid was , die alleen maar in de befpiegelinge bejlond ,

dan of ze in de befpiegelinge en werkdaadige oeffeninge te zaamen bejlond. e. z. v.

Hy heeft echter reeds al in zynentyd eene zeergroote dwaalinge en Ket-

terye in 't Lutherdom belpeurt , en de zelve ook teegen gefprooken
,

wanneer hy aldus fchryft in zype onderrichtinge der Onderzoekers : Nu
bevinden we aan de Leere wel voornaamelyk dit gebrek , dat , nietteegenflaande °waa' ing

zommige van hetgeloove , waar door wy gerechtvaardigt zullen werden , prediken, loove.

nochtans niet genoegzaam getoont werd, hoe men tot het Geloove zal koomen
,

en dat wy by na alle een gedeelte der Chrijlelyke Leere achterlaaten , zonder welke

niemand verjlaan kan , wat gelooven is ofgenaamt word: JVant Chriflus zelfs

fpreekt, Luc.xx I v: 47. ook van de bekeeringe : Maar teegenwoordig fpreeken 'er

veele alleen van de vergeevinge der zonden , en ze zeggen niets ofheel weinig van verachtin-

de boete , daar 'er nochtans zonder boete geene vergeevinge der zonden altoos is. te."

Ook kan de vergeevinge der zonden onmoogelyk niet verjlaan werden zonder de

boete. En bjaldien men de vergeevinge der zondenfredikt zonder de boete , zoo

"volgt daar uit , dat de menfchen zich inbeelden , aireede de vergeevinge der zon-

den verkreegen te hebben , en ze worden daar door maar alleen zorgeloos , en on-

beqiiaam om eenige goede vruchten voort te brengen $ het welke dan eene NB. veel

grootere dwaalinge en zonde is , als alle de dwaalinge , die 'er ooit voor deezen

tyd is geweeft , en waar door het ook waarlyk te vreezenfiaat , gelyk als Chriflus

fpreekt Mattb.xi i: xf. dat NB. het laatfle erger zal zyn als het eerfle. (b')

x. Dus klaagde Luther nu reeds al', in 't Jaar 1518, darden weg ter

T 3 zaa-
(a) Tom. II. Altenb. p.óoi. (J) Tom. IV. p. 391.
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zaaligheid , door zulke en diergelyke grond-dwaalingen van veele Lee-

raars op zulk eene wyze verdraait wierd. Maar wat zal 'er dan naderhand

niet wel gefchied zyn, wanneer het daagelyks geftaadig al erger is gewor-
den ? Zeekerlyk , wannneer men de predikatien en andere i'chriften der

meefte navolgende Leeraars wat naauwkeurig onderzoekt , zoo werd 'er

in 't gemeen maar flechts een krachtelooze klap , van een leevenloos

fchyn-geloove verhandelt , en niet eens het rechte beginlfel der Chrifte-

lyke leere in kracht , ik zwyge noch van de andere noodige Hukken , die

wy nu haaft zullen gaan befchouwen , gefprooken. Van welke ellendige

verdoemelyke en meer als KetterfcheGodgeleertheid, iemand kort na

Luthers dood , in 't Jaar 1555 aldus klaagde : Nu ter tyd , onder het Euange-

Hum, wilde Duivel noch eens eenftuk van de Euangelifche leere ivegneemen, door-

dien men alleen van de qenaade Gods , en de vergeevinge der zonden geflaadigpre-

dikt , de menfehen alleenlyk vertrooft , en van depredikatie der bekeeringe en de

leere des JJ'ets ontjlaat.... Endaar door vind men teegenwoordig zoo wel leeraars

als toehoorders , die den Duivel hier in zeer behulpzaam zyn. e. z. v. (c) En na-

maals , in 't Jaar 1578 klaagt noch een ander Schry ver op deeze wyze:
My is heel wel en niet zonder groote droefheid bewuft , dat de zuiverheid , fchoon-

heid , en licffelykheid der Euangelifche leere van veele onreine , verdorvene , en

fnoode gemoederen booven maaten werd veracht , en dat teegenwoordig de paerlen

rechtfehaapen voor de zwynen geworpen werden, (d) Gelyk als deezen man ook
doorgaans in zyne heerelyke fchriften , zeer bitterlyk daar over klaagt

:

Het is ook bekent , en 't zal by de oneenigheeden naader verhaalt wer-

den , hoe dat terftond na Luthers dood , het verfchil onder de Theoïogan-

ten is ontdaan , of het Euangelium eene Predikatie der bekeeringe was
of niet , het welke Melanchthon en andere verdeedigden , daar de tee-

.

genpartyen, enkel en alleen hier door byna allede vermaaningen tot

boete of bekeeringe t'eenemaal achter lieten , reegelrecht teegen Luthers
.

aangetoonde grond aan. (e) Door diergelykeen krakkeelnu , quam het

einoelyk ook met beide de partyen zoo verre , dat men, om malkande-
ren fpyt en verdriet aan te doen , de noodigfte leeringen en vermaanin-

gen t'eenemaal liet vaaren , ja dat men tot de allerzotfte dingen zelfs

verviel. Gelyk als dan die Paftoor by Wittenberg , in 't Jaar 1559 wel
uitdrukkelyk leerde : Dat de nieuwe gehoorzaamheid niet noodzaakelyk was

,

om dat Paiilns immers gezegt had I Cor.Yl 1:6. Dit zegge ik u niet uit bevel. Waar-
om hem Melanchthon ook met recht eenen bedrieger noemde, (ƒ) Wat'
nu Nicolaas- van Amsdorff , Luthers befte vriend , ontrent die zelven tyd ,

al voor ergernilTen en zorgeloosheid veroorzaakt heeft , doordien hy
niet alleen loochende, dat de goede werken ofde waare godvruchtigheid, ter

zaaligheid noodig waaren ; maar ook noch daar by voegde , dat ze zelfs zeer •

fchaadelyk waaren voor onze behoudeniffè , zulks zal al meede , by het ver-

handelen der oneenigheeden noch naader onderzocht werden. Hier

door wierd buiten alle twyfel , gelyk als iemand fchreef , aan alle luflen en

begeerlykhecden den ruimen toom gegeeven , zoo dat zich de nakoomelingen zouden

moeten verwonderen , dat 'er zulk een dolle-mans Eeuwewas geweeft , waarin

deeze groove onzinnigheid eenigen aanhang hadde kunnen vinden, (g) En op
deeze wyze is de waare weg tot de weederbrenginge der verlooren zaa-

ligheid , zoo ras heel fchandelyk verdraait , en daar door alles verdorven
geworden , gelyk als nu haaft. door de vruchten zelve heel klaar zal aan-

geweezen werden.

3 . Wanneer het dan al immers met de leere der godzaaligheid noch iets

zyn

(<•) Erafmus Sarccrius voneiner difciplin.p. 297. (J)StephanusPr^toriusinLilio Convallium

prsf. A.6. (0 Melanchthon Confil. &Refponf. p. 65-4. (ƒ) Ibid.To. II. p. 35-8. (g) lbid.p.360.
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zyn zoude, en op dat ze niet t'eenemaal achtergelaaten of verworpen .1
...-< ;.m.

wierd , zoo bleef het in 't gemeen by de eene of de andere , natuurlyke £,*,£*?

manierlykheid of vroomheid -fteeken. De waare kracht van unavó«x. of ver- luozeThe-

andcringe des herten , gelyk als het Euangelium die eifchc , wierd van de
°

meefte Leeraars t'eenemaal ontkent En moogclyk mag die geene wel iers

hier van ingezien hebben , welke Melanchtbons Godgeleerthcid niet al-

leen eene te zaamen-gelapte leere noemde, maar die ook van de k-h rif-

ten , zoo van dpezea als van HHotyn SMgeilus , en Davidchytraus bekent

heeft , dat het maar alleen eene Platonifche leere zonder eenige gee(lelykbcid

was , waar in niets anders , dan alleen eenige Philofiophifche bloempjes , fpreek-

wyzen , en fententien ( of zinryke fpreeuken ) der Heidenen en Poëten , voor-

qetlclt wierden, (b) Men zoude dit ook wel baarblykelyk kunnen zien , en

de waarachtige beproevinge door den H. Geeft Gods , zoude het aan een

ieder verlicht gemoed zelfs ook wel kunnen toonen , wanneer het eenige

zoodaanige fenriften maar quam te leezen , in welke , byaldien men
noch al eenigzins ergens aan Chriftus en aan zyn leere denkt , nochtans

igeen geeft , leeven , of kracht altoos bel'peurt werd. Men verdoemde

net immers wel uitdrukkelyk en moedwillig , als eene hoofd-dwaalinge ,
verw«-

wanneer by voorbeeld , Luthers oude vriend Matthejitts , aldus fchreef: ieerer™

Hier op aarde zyn wy voor God rechtvaardig en aangenaam , imputatione , [ dat is, gcbooit""

door toeteekeninge ] doordien ons God de zonde niet toereekent, en ons voor

•zyne kinderen boud om zynes Zoons wille , door het geloove ( daar hy nochtans

niet eens zegt , hy maakt ons tot kinderen des Lichts ) en incboatione

'[dat is , door een beginlTel] naamelyk , doordien God door den Geefl zynes

Zoons een nieuw licht en leeven in ons opricht (ï) Dit zegge ik , verwierp men,
en men wilde alzoo geen nieuw licht ofleeven altoos erkennen of gedoo-
gen , waar door het gantfche overige gedeelte der waare Godgeleertheid

It'eenemaal om verre geftooten wierd. (£) Ik zwygenoch , dat men al

aanftonds de weedergeboorte , enkel en allen in het gedaane werk ( opere
]eperato ) des doops zocht , en alle de gerechtigheid en heiligmaakinge

alleen daar in ffeide. Verders, hoe ellendig die dierbaare leere, van de v.««n'-

vereeniginge Gods met de Geloovige , enweederomder Geloovigemet goj.

God , is verhandelt geworden , zulks toonen de zoo genaamde Theologi-

fche Syfiemata of Godgeleerde t'zaamenftellingen , die van Luthers ge-

voelen volkoomentlyk afwyken , heel klaar, welke ookinzyne eerlie

'jaaren , zeer krachtig van die dingen heeft gefchreeven $ dewyle men
by na niets anders daar van heeft weeten te zeggen , als, wat de Schela-

ftyke Leeraars , uit haar zotte vernuft daar van bedacht en gedroomt heb-
ben. Het zyn immers de gemeende vraagen , oi'dtfitbfiantia phyfica of Na-
tuur-kundige zelfstandigheid der geloovigen , met defubftantie der geheele
Drievuldigheid en der menfehelyke natuure van Chriftus , ook zelfs bui-

ten het Sacrament waarachtig realiter of zaakelyk , en nochtans impermix-
tibiliter , illocaliter , incircumfcriptivè , per confubjlantiationem , five per

transfub(la\:tiationem , vel per effentia divince approximationem , perfonali-

ter , ofanderzinsvereenigtwerdeof niet ? dat is, of diezelfftandigheid,

echter op eene onvermengelyke , onplaatzelyk en onomfchryfelyke wy-
ze , door de meede-zelrftandiginge , of over-zellftandiginge , of ook
Wél door de aan-naaderinge der Goddelyke weezentheid, werdveree-
nigt of niet i Buiten en behalven alle deeze onnutte grillen, zal 'er wel
weinig goeds of krachtigs in de geheele gemeene Theologie nu noch te vin-
den zyn ; alzoo het die arme zielen aan de leevendige kracht en onder-

vin-

(b) Apud FcchtiumP IV.Epift.Theol.p. 5-95-. (i) Joh. MatthefiusLeich-Pied. O. 2. r*) Con-
radus Schluffel-burgius Lib. VII. Catal. Hsret. p. 43.
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jaatMD. vindinge t'eenemaal heeft ontbrooken. Weshalven zy dan ook, van de
tot mdc.

vvaare werkinge Chrifti en zynes Geefts , in de zielen van die ChrilTenen,

welke tot een hooger trap gekoomen zyn , of van andere verborgenth.ee-

den , of niets altoos , ot alles verkeerdelykgeleert hebben. Totdeeze
verachtinge en vervverpinge nu van alles , wat maar van den Geeft Gods
quam , hebben die heevige handelingen , teegen veele luiden van dien

tyd , die nochtans ook teegen het Pausdom ftreeden , heel veel gehol-

pen ; waar van hier na iets meerder.

schohity. 4. Aldus wierd dan niet alleen , gelyk alzoo aanftonds hier na volge»

giVnïge-'
' zal, de Scholaflyke Philofophie, maar ook de Scholaflyke Theologie allenthalven

voert. yolkoomentlyk weeder ingevoert , en het quam alles by de Profefforen,

Do fforen , Superintendenten en andere , eindelyk t'eenemaal op eene hooge
geleerde wyze van voorflellen weeder uit , daar by de eenvoudige zuive-

re kenniiTe van Chriftus en zyn Euangelium , onmoogelyk geen plaats al-

toos kon vinden. Ik geeve het den Chriftelyken en verligten Leezer zelfs

eens te bedenken , wat 'er van deeze ftellinge van Melanchthon te oordee-

.

len is , en of hy daardoor niet veel meer duifternis en dwaalingen inde.,

God^e\eexx\\e\dgedifputeert heeft , als licht en kracht , doordien hy voor
het verdorvene vernuft een geopende weg gebaant heeft , om de eenvou-
digheid der Chriftelyke leere t'eenemaal te onderdrukken 5 en daar en,

teegen , om door het opgebha.2.e difputeer-zuchtige fpeculeeren , dewaar-1
heid te verdraayen. Hy wil dan uit de woorden van Paulus, daarhyde
Opzienders (Bijfchoppen} bequaam wil hebben om te kunnen ondervvy-,j.

zen , bewyzen , dat de Leeraars ook ervaaren in de Letterlyke geleertheid zyn
x

moeten. Want, zegt hy , fchoon'er al andere en beetere deugden zyn , naame-

lyk , de godvruchtigheid , de oeffeninge van een goed leeven , de ondervindinge

der geeftelyke ftryden , de voorzichtigheid: evemvelzyn diegecne onbefchaamt ,.

welke zich voor verklaarders der Chriftelyke leere uitgeeven , en nochtans geeue

vrye iveetenfchappen of geleertheid altoos daar toe willen brengen , dewelke niet.

alleen een cieraad der Chriftelyke Kerke is , maar die ook aan de leere zelfs eenig-

zins een licht geeft. Byaldiendit waar is, zoo moet het zeekerlyk de goe-
de Apoftelen zelfs , noch al eenigzins aan licht ontbrooken hebben , al-

zoo zy in de vrye weetenfehappen t'eenemaal onervaaren , en niet te min
zoo onbefchaamt' zyn geweeft van zich voor Leeraars te derven uitgee-

ven. Weshalven zy dan ook wel eene Barbarifche en ongeleerde Theolo-

gie moogen gehad hebben , gelykals hy van veele n aldaar ook klaagt, (ƒ)

Diergelyke klachten nu hebben de Geleerde van het Pausdom teegen de
getuigen der waarheid , ook al geftaadig gevoert , en noch in deeze Eeu-

we , in 't Jaar 1 5 1
9 fchreef iemand aan Era/mus , van de Picardiers , aldus:

Zy verkiezen op haar eigen hand, Bijfchoppen en Priefters , doch die maar leeken

en ongeleerde menfehen zyn. (m~) En deezen zelven Melanchthon , en zyn
fchrander vernuft , ( fchoon hy het anderzins in veele dingen al

welgemeent , en ook zeer veel gewroet heeft) heeft men den eerften

ootfprong oorfprong der Syftematifche Tloeologie , ( of t' zaamengeftelde Godge-

ftdungen" leertheid ) zoo wel onder de Lutherfche , als Gereformeerde te danken: 1

raata.

fte" ^Y heroept zich ook daar ontrent wel uitdrukkelyk , op de voorbeelden

van Joh. Damafcenus , en den ouden Grollift , Petrus Lombardus , als welke
onder het verval en de vervaarelykfte duifternifTe , de Scholaftike Theologie

eerft hadden aangevangen te leeren. Oudere nu wifl hy niet voort te bren-

gen , maar wel noch eenige ( Suppojititii ) ondergeftooke fchriften der

Oud-vaders , ja Paulus briefaan de Romeinen zelfs , wilde hy wel graag

,

als

(l) Epift. de editione Loc. Thcol. inter Peucerianas p. 163. («OJoh.SchkchtaCailcleciusap.

Coïoniefium Epüt. p. iSS.
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als een Svflema voordellen. Hy zelfs nu heeft zich met de voorgemelde J™*^
voorbeelden qetroolt , naamelyk , dat ze door haare leerwyze {methode)

zeer groote gunft: en eere over al ingelegt hadden. («) Wat hy nu voor

eene leerwyze gemeent heeft , zulks toont hy op eene andere plaats aan , ^°^}T

alwaar hy het voor eengroot voordeel des gemeenenflauds boud , dat Ariftote- *yzc-

les in defchoolen behouden wierd , en hy de Studenten bleef. Doordien 'er zonder

deezen Schryver , niet a/leen de zuivere Philofophie niet , maar ook geene rechte

maniere van leeren ofgeleert te werden , ( en derhalven ook niet in de God-
geleerdheid ) en kondefaande gehouden veerden (p)

5. Deeze nieuwe vond nuommenfchelykeinftellingen , eigene mee- Meunch-

nineen en herfchen-fchilderen in te voeren, verkreeg aanftonds eenen ™lu
Lo"

grooten ingang, alhoewel by zommige menfehen , uit eene goede mee- ncs -

ninge. Gelyk als dan luther zelfs de loei communes [of algemeene plaatzen]

van Mclanchthon , hooger geacht heeft , dan veele fchriften der Oudva-

ders,(/>) en Hartog ^foris van Anhalt , zoude ze voor het allemuttelykfle

boek , ja het koflelykfle kleinood voor de Kerke , naa(l den Bybel , gehouden heb-

iben. ((7) Andere hebben het (facrojanftum opus ) een heilig of'allerheiligjh

] werk genaamt , (r) en de zoo genaamde Crypto ( ofverborgene ) Calvini-

ften ."trokken den lof van dit Syflema ook wel dapper tot hun voordeel

,

daar zy Mclanchthon tot hunnen voorfpraak hadden. Hier uit nu quaamen ""roem*
'

de volgende aanmerkelyke aanpryzingen van dit boek , zelfs noch by

het leeven van Filips , aan de Studenten : naamelyk , Dat alles daarin

tva.vachtig en wel begreepen was , wat de naarstigheid van een godzaalig menfeh ,

door het leezen der H. Schrift , volgens de leidinge des H. Geefts , vond ofvinden

konde , en dat dit boek was gelyk als een licht , het welke van de Schrift uitblonk.

£n verder : Dat men daar uit met de wysheid der Heilige kofl vervult werden, (.r)

!Ja zelfs door het gedaadig leezen en herleezen van dit boek , konde men veel bee-

ter tot eene goeie bevattinge van alle de (lukken der Chri^elyke leere , en tot de

kennijfe en aanroepinge Gods koomen , als door alle de anderefchriften der men-

fehen te zaamen. (O De leere Chrifti kon nergens beeter uit geleert worden als al-

\leen uit dit boek ,-(«) en wat 'ervan diergelykeafgodilchelof-tytels meer
waaren , door welke , of niet den Bybel zelfs in vergeetelheid geraak-

te , zullenwe nu haaft gaan zien. Waar toe ook de woorden , in zyn
Graf-fchrift tot Wittenherg , op demetaalen taafel behooren , daarin

hy voor den eerden uitvinder der gewoonelyke Syflemata verklaart werd

,

alwaar men dan aldus leeft :

Sancle vir & falve Pater optimel Te tuafemper

Nos foboles merita religione colet.

Dotlrince nobis verre tu Doclor & autlor ,

Htec tua flare atas munera laudis habct.

De zin hier van is : Heilize en allerbefle man en Vader ! wy , uwe affpruitzels

,

zullen u altoos met eene fchnldige eerbiedigheid eeren ; om dat gy ons de waare
leere geleert en uitgevonden hebt , waar op deeze eeuwe ook roem draagt. Alwaar
dan niet alleen den goeden Luther t'eenemaal werd vergeeten , om dat
zyne maniere van leeren niet na de Schooien ofden Profefforaaien ftoel rook,
maar ook , doordien de oneindige uitgeftrektheid der verborgentheeden
Gods , aan een eindig menfche , en die daar en booven noch maar alleen

zyn vernuft en natuurlyk licht heeft opgevolgt , t'eenemaal gebonden
//. Deel. Z werd.

(n) Melanchthon 1 c. p. 15-6. Co) Ibid. Epift. ad Leonh. Eccium. p. 295-. (/>) Apud Kromayerum
HilV Eccl. p. )--q. (g) Apud Amlingium Verantwortung aufFGelIhufii Epilkl p. 89. (r) Vid. Edi-
tio Wittenb. An. 1 5-49 b™. inrrontelibri. (j) CafparCruciger in program. Turn. V. Script. Publ.
Witteb. (Olbid.To.lII.p.133. («) Ibid. p. 186.
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werd. Zoo dat dan binnen weinige jaaren tot Wittenberg , de Scholadyke

Theologie t'eenemaal weeder te voorfchyn quam , over welkers onder-

gang zich Luther noch korts te vooren zoozeer verheugt hadde : Want
hy fchreef reeds al in 't Jaar 15 18 , aan 70. Langius, aldus : Onze Godge-

leertheid en die van den H. Auguflyn , neemt wakker toe , en heerfcht nu in ome
Hooge-fcboole. Arifioteles gaat aldaar allengskens onder , enfchïkt zich ten val ,

die wel voor eeuwig zyn zal. Men befpeurt alhier nu eenegroote walginge voor de

Scholaflyke Theologie van Lombardus , (die Melanchthon kort daar na zoo '

zeer prees , en ook weeder invoerde ) geen toehoorder kan ook hoope

hebben , welke niet die Theologie , dat is , den Bybel , en Auguftyn of

eenh ander aanzienelyk Leeraar der Kerke , belyd. (x) Dit roemde Luther noch

van Wittenberg , eer dat Melanchthon op quam , die naderhand alles wel

haaft weeder veranderde. Alhoewel 'er ook toen ter tyd noch altoos de
menfehelyke uitfpraaken , en in't byzonder , die ïanvMguftyn golden:

i

6. Dit is nu den eerften oorfprong der Schoolfche Theologie , en van de
valfch-beroemde konft onder de Lutherfche , die in 't eerfte door de ver-

rr.elde fchyn-reedenen den menfehen heel fchoon wierd voorgeftelt , en

daar na aan de Hooge Overigheid zelfs aangepreezen , door wiens be-

veelen ze ook verders is ingevoert, en aan de menfehen als opgedron-

gen. Dus wierden Melanchthons Loei communes , in 't Jaar 1 556 by het On-
derzoek , in de algemeene punten , den Paftooren door het gantfche

land aanbevoolen ; en daar en booven verordent , dat ze in alle Kerken
,

in't Hoogduits en Latyn zouden moeten beftelt werden, (y) En infi

't Weimarfche gebied , wierden zeinsgelyks , in't Jaar 1570 den Pre--

dikanten , onder het algemeene Onderzoek, opgedrongen
5 gelyk als

ook in 't Hanoverfche en op zeer veele andere plaatzen meer gelchiedde.

(z) En aldus waaren dan de menfehen niet alleen geneegen , maar ook
gedwongen , om menfchen-leeringen op te moeten volgen, en tot naa-

ren richtznoer aan te neemen , waar van men meerder befcheid in de boe-

ken der Geloofs-belydenifTen zal kunnen vinden. Weshalven iemand va»
Filipsgoede vrienden de zaak al reedelyk wel uitdrukte,wanneer hy aldus

fchreef *• De Leeraars der Kerken hadden uit zyn boek ter deegen moeten kennen

,

wien zy na te volgen hadden , op dat ze zulke teegenflrydige zaaken niet mochten

leeren. Alhoewel hy zelfs ook met eene bekent , dat zommige Leeraars

deeze onderneeminge hadden teegengefprooken , zeggende : Dat de

menfehen zoo doende van haare natuurelyke vryheid berooft , en weeder tot dejla-

vernye gebracht wierden. O) Waar toe dan ook behoort die bittere klachte

van deSchryvers der Maagdenburgfche Centurien of Kerkelyke Hiftorie,

als naamelyk , Tlaccius , Wiqandus en Matthieus Judex , die dan aldus luid :

Daar is in deeze tydeene zeekereafgoderye, ontrentperzoonen enplaatzen ofgeree-

zen , en dezelve groeit daagelyks noch al meer en meer aan. Want zommiqe , die

andere in de Kerke , door geleertheid, welfpreekentheid, ofampt overtreffen,

willen t'eenemaal als gooden aangebeeden zyn , zoo dat ze zich de macht aanmaa-

tigen , ofom nieuweftellingen in den Godsdien(l te verdichten , ofom de dwaalin-

gen van andere op te pronken en voort teplanten. Zy willen zich ook van niemand

altoos , fchoon met zachtzinnigheid , en zelfs uit het klaare Woord Gods vermaa-

nen laaten , ik zwyge bejlraffen. e.z.v. (v) En een ander klaagde ontrent'

deeze zelve tyd aldus : Al wie in 't Keurvorflendom van Saxen , Melanch-

thons Corpus do&rinae , of verzaamelinge der leere , niet in alle deelen voor

zoo onfeilbaar als de H. Schrift zelfs wilde houden , die moejl zoo aanflonds van

« 2V-.

(.*) Lib. I. Epift. ep. 17. (y)Churf. AuguftiKirchen-ordnungp. ior. ($ Remp. Sh'chf. Calen-

der. p. 243- HannÖverifche Kirchen-ordnung ap. Seckendorft". Lib. III. p. 5-20. (a) Camerarius Vit*

Mclanchth.p.111. [b) Matthsus Ratzenberger Hift.Mfta.de Joh. Frid. p. 10.
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ynen dien/} afgezet , en verjaagt werden : En eeven gelyk als de Jooden , ten ty- jaar md.

te van Chrijlus , alleen riepen : Hier is den tempel des Heeren -. alzoo hebben de
tc

Vittenbergcrs nu ook heedensdaags geenen anderen grond van haare geheele God-

\eleertbeid , als de Praceptor , Prctceptor , Pneceptor ! [de IvJeefter zegt

iet.] (of, ge l>
Tk men ^aar O&^eide: Hier is Luthers (loei') Ja wat noch Nasping

neer is , die bygeloovige hoogachtinge der menfehen hadde by veele zoo uIh?
c~

eer de overhand genoomen , dat ze waarlyk een Afgod van Filips en zy-

e Konfl -Theologie maakten. Zyn meergedachte vriend bekent ook zelfs ,

lat de Studenten hem in alles nageaapt hebben s gelyk als by voorbeeld :

.m dat hy een weinig lifpte, zoo lifpten 'er veele ook zoo : hytrokin

C gaan een weinig de Tchouderen op , maakte onder 't fpreeken veel ge-

laars met de handen , vertrok de winkbraauwen , e. z. v. dit alles nu dee-

en hem veele ook zoo na. Ja zelfs , doordien hy dikmaals acht floeg op

e beduidinge der droomen , zoo maakten zy 'er insgelyks ook veel

verks van. (c)

7. Uit deezen afgodifchen , ja meer als Paapfchen imborft, fproo- th'nT

en naderhand de zoo zeer ongereymde reeden en daaden der Prote- ^^
tanten ,

gelyk wy hier booven eenige , by Luthers lof-reedenen , van "s«

gezien hebben. Wanneer by voorbeeld de Gereformeerde Theologanten

ond-uit bekenden : Dat zy buiten des dierbaaren mans , Melanchthons

chriften , inde geheele Godgeleerdheid , niet een eenige goede definitie,

)f bepaalinge voor den dag willen te brengen, (d) Zoo t'eenemaal was

»y hen alles rechtmaatig , wat Mdanchthon maar hadde gefchreeven

,

'choon de H. Schrift , en de H. Geeft zelfs , noch al zulke waarachtige

reegelen gegeeven mocht hebben. Wanneer men ook iemand tot een

vetter wilde maaken , zoo hadde men in 't gemeen , volgens deezen
Trond des menfchelyken gezags , op nieuw deeze woorden vaardig: Het Menfcho

tyn vervaarelyke dwaalingen , die zommige uit hunne eigene herffenen verbreiden; en verdigt-

pant zy achten de [chriften der geleerde mannen niet : dat is , op zyn goed
zds '

Puits , Doordien ze moogelyk meer den Geeft Gods , als menfchelyke

jevoelens en Hellingen opvolgden, (e) En hier over klaagden 'er dikmaals Academu

bok veele , die dit wel zaagen , dat men die maagere en kranke fchool- iogieT
***'

[fche maniere van leeren nu weederom in de Theologie gebracht hadde : De
Academifche Godgeleerdheid , zeide men , trekt alles , gelyk als de Sceptici

doen, in tivyfel.... Daar is geen einde noch maat altoos van vraagen: envraagen

'pver vraagen koomen'er voor den dag. Men heeft over al oneindige en verwerde

fpitsvinnigheeden te zaamen gehoopt , en het voor een grooten roem geacht , ook

het diepjle zelfs uit te vorfchen. e. z. v. (ƒ) Waar beneevens ook van de Kor-
te Begrippen en t'zaamenftelzels ( Compendia {§• Syftemata ) der Godge-
leertheid , deeze verklaaringe gefchiede. Hetgebrek beftaat welvoormame- uit

!
es

^'
n
;

\lyk daar in , dewyle het daar doorgebeurt , dat men zelfs den zin Gods, ook in de beu.

\geloofs-punten , meer aan de menfchelyke meeningen en invallen , als aan Gods zeer

duidilyk en onfeilbaar Woord , opentlyk heeft beginnen te verbinden, Waar door dan

deeze reegelen ook meerendeels verdorven zyn. Men moet de rechte en eigentlyke

\meeninge Gods uit het onfeiibaare Woord Gods zelfs neemen : Het Woord Gods zelfs,

dat 'm geloofs-zaaken zoo uittermaaten duidelyk en klaar is , moet booven alle men-

fchelyke en Engelfche gevoelens en uitleggingen ge/lelt worden. De Schrift behoort

veel eer door de Schrift zelfs , als door menfchelyke boeken verklaart te werden.

Vit de Schrift moet men den waaren zin en meeninge in de boeken brengen , en

geenzins uit de boeken in de Schrift, De[chriften oordeelen de (lellingen der men-

Z z fchen ,
•

(c) Camerar. 1. c. p. 70. &7S. (d) Der Anhaltifchen Theologen Bedenken über die Praefation.

de* Concord. Buchs. p.iji. (e) BezaEpiit. 5-9. p. 2.5-7. (f)FlaciuscaeteriqueCentur.XIH. Hilt.

Eccl.prsf.
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jaai md. fchen , en zyn geene rechters der Goddelyke geopenbaarde waarbeeden 5 maaralleen

oor^ron êr weiver getuigen, e. z.v. (g) En eindelyk befloot men dit daar uit : veelt

d« Atty- willen , dat de Kerke Gods nu op een nieuw iveeder aan fchriften van menfeben zalge-

ten. bonden werden. Want zy begeeren , dat men het (Voord Gods veel eerna de gevot-

lens vangroote mannen zal verftaan en aanneémen , als uit des zelfs eigen aart , on-

derzoekinge , en nadruk. Aldaar boort men ever aldeeze woorden : De Meejler heeft

bet gezegt , dus heeft by gefchreeven en vaft-geflelt : ergo, zoo is het ook waar.

Alle die geene nu , welke van dit gevoelen maar eenigzins afgaan , moeten zinneloo-

vervoigin- ze ezeh f
tngoddelooze kaerels zyn. Wanneer iemand iets het geringfle daar teegen

waarheid, fpreekt , en Jefus Chri(lus maar alleen voor zynen Meefter begeert te erkennen , zot

werdhy van alle menfeben uitgelacht , gefcholden , en metfchimpfehriften belaaden;

hy moet een afvallig en ondankbaar leerling , een vyand van de Kerke en van alle men-

feben , heeten te zyn » die ook niet alleen met de pennen der Schriftgeleerde en Pha-

rizeen , maar ook , door de pieken enpriemen, (troppen enfwaarden , der Overheid

moet uit de weereld gejaagt werden. Wat dunkt u , is dan deezen ftand niet be-

droeft genoeg , daar voor onze oogen , de Majefleit of Hoog-achtbaarbeid des Woords,

eindelyk zoo allengskens te niet gaat i (b)

8. Dit zyn dan nu, van het algemeene verval in de leere, klaaregetui-

geniiTen genoeg , die de bedryven dier tyden insgelyks ook genoeg-

zaam aanwyzen , welke ontrent het onderzoek der verfchillen, klaar

Dwang d«s zullen konnen gezien werden. Alzoo , dat met 'er daad van veele , die
geweetens.

jn aanz jen waaren t dikmaals het rechte teegendeel zelfs gepleegt vvierd

van het geene wel eer teegens de Paus , als onrechtmaatig was uitge-

fprooken. Als wanneer men zeide: De Paus verbied het vryegeloove , zeg-

gende , dat men hem moet gehoorzaam zyn , wanneer men zaaligwil werden . e. z.v.

(f) En men evenwel daar na beweeren wilde: dat, wie dit of dat men-
fchelyk boek of ftellinge niet opvolgde,niet zalig konde werden.e. z. v. In

cdoofs' welken opzichte Andreas Ofiander , van de confeientie-dwang ; mitsgaaders
"^ den Geloofs-eed teegen Melanchthon opentlyk aldus fchreef : Ren Doctor of

Magifler , tot Wittenberg gemaakt , is een arm gevange man , zynde door eeden in

zyn geweeten verflrikt en venvert : Want hy heeft Gods Woord verzwooren , en de

leere van Filips beëdigt : Hy heeft zich een gebit in de mond'laaten binden , daar

inne beflaande , dat hy in gewichtige zaaken , het geloove raakende , niets altoos

fpreeken zal , voor en al eer hy zulks met de Oudfle , die de Belydeniffe vaft hou-

den , voorheene heeft beraadflaagt , en by die zelve moet hy ook by zynen eed bly-

ven , in de overeenjlemminge der Belydeniffe , Jchoon de H. Schrift zelfs al anders

zegt , of hy moet zich voor eenen eed-breeker laaten tiit-maaken. Hy is dierhalven

ook een verborgen bond-genoot van zulk eene fzaamen-fweeringe , die meer op der

menfeben , als op Gods Woord'vaft.flaat , en welke dierhalven ook niet weinigfehaa*

deiyk is aan degeheele Cbri(ïenbeid. (£) Doch hier van zal by het verhandelen

der Artykel-boeken , breeder werden gehandelt 5 waar heene wy
dan voor ditmaal , de Leezer wyzen. Nadien nu Melanchthon en
andere de Scholaftyke Theologie eens hadden ingevoert , zoo quam het

ook reeds al in deeze eeuwe , daar meede tot eene groote buiten-

fpoorigheid , fchoon dat ze in de volgende eeuwe , noch al hooger is ge-

fteigert , doordien ze voorheene veel eenvoudiger was. Om welke ree-.

schohfly- de een bekend G od- geleerde , in 't Jaar icoc reeds al bekende : Dat de
ke Theolo- 1 1 1 \\ *

gie. Godgeleertheid zynes tyds al i'eenemaalfcbola(lyk , ofvolfchoolfratzen was , in wel-

ke niets altoos meer van de waaregodtaligbeid te zien was ; doordien de Godgeleerd

de malkanderen maar alleen flooken en plaagden , met een deelfpitsvimüge woor-

den en herffchen-fcbilderyen. (J) Doch ik zal van deeze zaake hier ter plaatze

noch

(g) Ibid. ad Cent. IX. (h) Ibid. (») Apologia A.C. Art. IV.p.3if. (O Apud Schlüflelburgi-

umL,ib. VI. Catal. Hxret. p. 79. (/) D.ChytrieusEpift.p. 1276.
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! noch eenige onverwerpelyke en onpartydige getuigenilTen ter needer lu*m.
1 Hellen, om de zaak zelfs daar door dies te klaarder of handtaflelyker te

t0 ' MDC-

maaken.

9. Ik ben geheel en al van gevoelen , dat veele van Luthers ernftige be-
1 tuigingen en beftraffingen , teegensde Hooge Schooien enScholoflykc Theolo-

gie, de Pbilofophie \an Ari(loteles , en ander duivels-gebroedfel des Anti-

"cbrifts , hem heel dikmaals zyn afgeperfl: geworden , wanneer de goede
man zag, dat Melanchthon alle deeze gruuwelen door de achter deure wee-
'der inbracht , terwyle hy ze noch naauwelyks ter voor-deure hadde uit-

'gedreeven. Zyne getuigeniflen , aangaande deeze zaake , zyn noch on- En mach.

•langs \\u\ iemand te zaamen gezogt , en by malkanderen gedrukt , waar- óv'èr

d
.

a"

onfikze alhier ook des te liever zal overflaan. Zyn trouwe navolgeren
leerling, Dr

. H'ieronymus iVeller , klaagde ook te dier tyd al zeerover de
;valfche J'beologanten, zeggende : Zy blyven altoos maar enkele onnutte befpiege-

'laars, die nergens toe dienen. Zy fchouwen de H. Schrift maar van hutten aan , eeven

gelyk als men zegt , een koe een nieuwe poort ; zy leezenze zonder een/g veijland , en

de kracht of kerne der zelve , dat is , de oprechte leere en troofl kennen ze niet , en ze
,

iveeten die ook niet te vinden ofuittevorfchen. Van deeze Leeraars nu NB. zyn 'er

heedendaags zeer veele, en wel inzonderheid die geene , welke de Philofophie onder

kte Theologie mengen willen (m) En een ander, ontrent die zelve tyd , fpreekt

"wel zeer grof, doch echter waarachtig van de zaak , zeggende : Arifto-

teles , dat is , die zoo zoete Pbilofophie , klimt meer en meer op depredikstoelen van
j^'f"^!''

"Gods Gemeentens , en ze werd ook veel meer , als het hetaamelyk is , onder het Woord lo6 lc -

Gods zelvegemengt. IVant in deezen tyd hebhen de menfehen nergens andersfmaak in,

ils alleen in dat geene , wat met de Pbilofophie en haare bloempjens , dat is , met
"zeer aanrenaame gronden enfeboone woorden, over al is door/pekt , beftrooit en op-

gevalt. Ondertuffcben hoort , merkt , of leert men niets, van de fpreuken der H. verachting

Schrift , mtar deeze werd attenthalve achter de bank in een hoek geworpen , en met
" Sdu

*

fpinnewebben overtrokken. Derhalven laaten zich ook op de predikfloelen voor het

'volk , deeze allerheiligfle Euangtliflen , Plato , Ariftoteles , Homerus , Euripides,

Pindarus , Sophocles , en andere, vin een gelyk gewigte , heel vlytig booren : niet Heidenze

datze, gelyk als maar by geval, met een woord werden aangetrokken, maar , tnid-
wys eid '

den in de gronlcn en bewysreedenen zelfs. fVanneer nu iemand zich daar ontrent

maar eens blr ken laat , dat deeze dingen een teeken zyn, dat de waarachtige leere,

die van den lleemel zelfs is geopenbaart , hier door verdonkert werd , terftond

febreeuwt de gantfebe meenigte der Heidenfche Pbilofophen , dat men alle Rhetori-

'caas , Phyficaas , Ethicaas [ reede-kunde, natuur-kunde en zeede-kunde]
't'eenema.d wil uitroeyen , en de oude onweetenheid en Barbaarfchheid in de
Kerk weeder invoeren , welke moedwilligheid dan ook van alle verftandige mannen
moet belet werden. Wanneer iemandnu verders deeze liefhebbers des Heidendoms

( Ethnizantes ) ernflig vermaant , dat men alleenelyk maar het misbruik van dit

Heidenfche werk berijpt ^ zoo hoorenze al evenwel niet, maar roepen onop-

boudelyk : groot is de Diana ! groot is de Diana f Deeze boosaardige en onzinnige

goddeloosheid , moedwille , lafleringe , en razernye der Pbilofopherende Heide-
nen is , op deeze wyze een voorboode , ( doordien ze door hunne Philofophifche lich-

ten , het waarachtige en zuivere licht der Godgeleertheid t'eenemaaluitbluffchen,}

dat de beemelfche leerefchandelyk verduiflert is. e. z. v. («)

1 o. Dat nu aan de meefte Theologanten tot Wittenberg geen ongelyk al-

toos hier door gefchied is , zulks toonen niet alleen hunne eigene fchrif-

ten , maar ook andere middag-klaare getuigeniflen. Het was waarelyk
meer als heidenfeh , wanneer reeds al in 't Jaar 1 546 , Juftus Jonas , open-

Z 3
baar

(m) In Amleais Wcllerianis P. II. im z BriefFan Joh. Bclti. p. 148 (»)Cem. Magd.Tom.
IX.prsf.
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jaar mp. baar in een Plakfchrift , aldus fchreef: Doordiende difpititen van Paulus
y

rotMDC.
zonjer (le aeleertheïd onmooqehk niet konnen verklaart werden , zoo laat ons de

Uitlegen- *>
, 1 f ri l l -^ r ) ! 1 i

ge der letter-oeffeningeu dies te meerder liefhebben. En waarIjk, die, zonder de Lo-

pen's'dV
"

gica ,
(Redeneer-kond) Pauliis verklaaren wil , die doet eeveneens , alsof

pbie!

f°"
hy in een hel-duiftere nacht zonder lantaarn zeilen wilde. Ook beveelt ons Paulus

zelfs , dat men het woord recht zal onderfcheiden $ het welke zonder de ho-

gica.nietgefchiedenkan.(o} Wat was dit anders, alsde Logica , beneevens

bet menlchelyk vernuft , tot een licht des Bybels en beginflel der God-
geleertheid te maaken ? Melanchthon fchreefook zelfs aldus : Dienietge*

leert is , kan de Godsdienfl ook niet genoegzaam voordraagen, want men moet in

de meefte Theologifche plaatzen , altoos uit de andereftudien iets onileenen , en

zomtyds ook weieenige gevoelens der Religie , met de Philofophie te zaamen hou-

Tetm.ni ot 'den. (ƒ>) Waar van we zoo aanftonds by het verhandelen der geleertheid,

Kond- -noch breeder zullen redeneeren. Het grootfte behulp nu , dat men ten

ïrideThe. opzichte der Godgeleertheid , uit de Philofophie haalde , belfond wel

meelt alleen daarin, dat men anders zommigeKonft-woordennietalte
' wel verftaan konde , die echter aleevenzoo vvelby deezekonft, alsby

de handvverksluiden noodig waaren. En alleenelyk daardoor ontflond.

dat oneindelykegekrakkeelder77;fö/^<ïM/c?», terwyledeeenedeKonft-,

woorden uit óePhilofnphie geftaadig heel anders uitleide als de ander
; ja

zelfs , zoo wanneer ze iemand niet aanftonden , zoo imeet men ze t'ee-

nemaal weg. „ Gelyk als 'er van Jacobus Andreas werd verhaalt , dat hy in i

„ een zeeker dijpuit , in 't Jaar 1577 de woorden , Abflraclum en Concre-

tum , inventa Diaboli , des Duivels uitvindingen genaamt hadde. Elders:

hadde hy het Concretum lpotsvvyze , by een beuling vergeleeken , en het

Abflratlum by de huid , wanneer ze daar van was afgetrokken. (gO Op
zoodaanig eene wyze maakten die groote TheQloganten , zelfs ook voor

de weereld hunne zaaken tenfpot, zoo dat het geen wonder was, dat

de fcherpziende tot Atheiflen , en de eenvoudige tot beeften en wilde

menfchen wierden gemaakt , terwyle door Gods oordeel , de Leeraars

zelfs zich zoo uittermaaten fchandelyk ten toon fielden. Dit ongemak
nu quam wel meeft van het verdorvene vernuft van daan , en dat men het

zelve de heerfchappye voeren liet , niet teegenftaande alles met den
fchoonfchynenden naam der wysheid , des goeden oo^emerks en nutrig-

beids bewimpelt wierd. Iemand zeide van diergelykevleefchelyke77.'c?0-

Fanatici loganten aldus : Zy waaren de rechte Fanatici [onzinnige] en blinde leids-
W1C }

lieden , die van de Duivel \weeder waaren opgewekt , op dat ze de waarachtige

,

mittelykc en befle zaaken der geheele Chriflelyke Godsdienfl , met veelejchandely-

kc leuqens en Philofophis gefchreeuw , uit de zotte herjfenen der menfchen voortge-

Jprooten , zoo vervaarelyk bezoedelen en verdonkeren zouden, (r) Om van ande-

re getuigeniflen nu hier ter plaatze niet te fpreeken.
Diiputeei- ij. Op deezen grooten afval der Lutherfche, van de waare Apoftely-

ke leer-wyze , volgde dan aanftonds de difputeer-zucht , die wy ten dee-

le by de verdorventheid der geeftelyke , en ten deeleby het verhande-

len der verfchillen byzonderlyk en uit zeer veele getuigeniffen , wel
klaar zullen kunnen erkennen. Hierftaat nu maar met weinige woorden
aan te raaken , hoe dat zommige de ellende der Godgeleerde ook al mee-
de hier in gezien hebben. Luther zelfs heeft de zy ne dikmaals heel trouw-

hertig voor het difputeeren gewaarfchouwt , en onder anderen met dee*

ze woorden : Daarom moet men deezenreegel wel voornaamelyk va/l houden,

dat

(o) To I. Script- Publ.Witteb.p. 147. fp)Epirtolarum Vol. I. p. 162. (q) Apologiader Anhalt.

Theologen Bek'antuis wieder die Praef. des Conc. Buchs. p. 384. (r) Ccntur. Magdeb. Cent. I.

pxxt'.
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da t ivy htt (Voord met een eenvoudig geloove aanncemen , en gecnzim met een opzet, £"mdc.

'om daar over te difputeeren IVant alle voorbedachte dtftuiten flecpcn een onvermy-

Aelyken val na zich : het geene hy daar op ook met zommige voorbeelden

bevvyft- CO De voorgemelde Dr. fïeller fpreekt insgelyks ook op deeze

wyze daar van , dat dejonge menfehen bedroeft en bevreeft werden , wanneer ze

moeten hooren , dat de 7 heeloganten , Leeraars en Predikanten , zoo gromvelyk en™'"**
1

rchrikkehk onder malkanderen gekrakkeelt en clkanderen ge/cholden hebben. (/) En

blders ried hy eenen Paftoor , dat hy zich doch weivoor het verwerdeenfeherp-

zinnige difputeeren wachten zoude , als ook , dat hy zyngeweetengantich
'

niet daar over bezwaart zoude maaken , dat hy zyne teegenflreevers den mond
1

niet kon (foppen. Voorwaar, voegt hy daar by, het zynteegenwoordig zeer booze

|
'•;; gevaarxlyke tyden , daar en booven cok zwaare en verwerde oneenigheeden , welke

*

ie hooggeleerde , beproefde en ervaarene Godgeleerde genoeg te doen maaken. («")

"Naderhand klaagde een ander niet onbillyk hier o ver aldus : Hetkandoor

'Gods oogl'ikinge en toelaaten wel lichtelyk gebeuren , dat het den Roomfhen Anti-
'"

chrifl noch eensgelukke; nademaal wy zien , dat heedendaags niet weinige Tbeolo-

• ganten van de H. Schrift , zich afen op allerhande menfehelyke gedachten enfeherp-

I
zinnigheeden , uit enkele eerzucht begeeven ; enmeer naerftigheidtot bet Jchool-

krakkeel , en de vreemde vraagen der oude Leeraaren gebruiken en aanwenden , dan

tot Go/is fVoord en de Ü. Bybel.(x) En noch een ander fpreekt , uit onder- Academic!-

vindingc van dedifputeer-zucht der Hooge- Schooien aldus : Onze Hooge-
II

Schooien zvn plaatzen vol groot gevaar en verfchilkn , gelykik met veel moeyelyk-
''

heid zelfs geleert hebbe. (y ) Gelyk als deeze zelve Schryver ook, teegen de
1 zoo genaamde Theologia Polemica , of woorden-tvvift zeer wel aanmerkt,

dat Luther in zyn kleene Catechifmus , geene gezindheid altoos met naa-

? me genoemt heeft , en daar door ook te kennen gegeeven , wat hy zelfs
[

van de krakkeel-fchriften hield, (z) Doch dat men allengskens t'eene-
1 maal van den zin van Chriftus en zyn Euangelium was afgeweeken , zulks
' toont de klachte eenes mans van dien tyd genoegzaam , alshyzegd:
1

'Men zag reeds al veelmeer op datgeene, wat door veel difputeeren wierd goedge- woorden-

kcart , als wat men voor een leeven leide. En het verborge vrye leeven wierd'alzoo
twl{iea '

\weeder op het nieuw voor den daggehaalt , dat het ten laatflen op een oneindelyke

ongebondenheid uit quam. Daar nochtans als dan het difputeeren eerfl goed is , voor-

•naamelyk dat geene , het welke van den Godsdien/l , godzaaligheid , denplicht der

menfehen , en de deugden werd aangefielt , wanneer men niet alleen met woorden

'iets bcfluit , maar dat men ook door overeenflemmende werken , het zelve bewyfl. (\a)

'En de voorgemelde Godgeleerde fchreef noch al eens uit enkele erva-

'rentheid , wanneer hy een diergelykkrakkel-fchrift gedachtig was , dat
'

'hy niet eens meer aanzien wilde : ik ben zulk een gefchreeuw moede , waarin

'door het veelvoudig krakkeelen , de waarheid maar verhoren, en allenyver ontrent

de waare godzaaligheid t'eenemaat'vetflikt werd. Het is eeveneens , als ofde God-

gelcei theid maar alleen in woorden , gelyk als een bofch in boomen be(lond. (b)

iz. En waarlyk de geheele Hiftorieder zelver tyden toont ons in al- weeren

j
len deelen , dat men het voornaamfte van de geheele Godgeleerdheid

,

rechtzinnige leere , en 't waare Chriftendom , maar alleen in woorde-
twiften , en onnutte vraagen geftelt heeft, en de oeffèninge der rechte

waarheid , om daar door weeder te rechte gebracht te werden, t'eene-
' maal heeft vergeeten. Iemand meinde,^w wierden maar alleen twee zaaken

'tot den beften ftand der Kerke vereifcht : als , de zuiverheid der Leere , en de

eendracht der Leeraars. (c) Enby deeze hadde de vroomheid des leevens

niets

(;) To. IX. Alt. p.H-Add.Tom.VII. p.6zz. (0 Analeö.l.cp. 174. (u) Ibid.P.II. p. ifo.

, (<*) Philippus NicolaiHillor.desReichsChrilli Lib. VI. c. 6- (y) D.ChytrausEpifL p. 236. fq;) Ibid.

p. 306. (tf)Camerar. Vit.Mel.p. 287. (t)Chytr, ap. Fechtium Epift. Theol. p.7f 3. (c) Viètorinus

Strigelius Epift. ad Duc. Würtenb. ap. Schlüilelburg. Catal. Hsret. p. 405-.

zonder
doen.
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^r md. niets altoos te doen , wanneer 'er maar alleen uiterlyke woorden en
iot mdc.

een y£t \ gefchreeuw , midsgaaders eene valfche verbindinge teegens

zommige onfchuldige golden , gelyk als wy ook hier van ontrent de ver-

handelinge van de Syncretifmns , noch iets naaders zien zullen. Toen ter

Yvermet tyd zeide mengemeenelyk , wanneer men een Theologant zeer hoog ver-

ftan".' heffen wilde , gelyk als 'er van D. Heshufms gefchreeven wierd : Dat

hy een byzonder Chriftelykyveraar teegen de Sacramentarizen zoude zyn , en ook

een wakker difputeerder.(d} Hier ontrent nu was niemand om een goed

leeven eens bekommert , maar die het bede fwetzen , het volk wat ver-

tellen , en iet aangenaams voor-praaten kon, die was ook de befte man

:

met de waare weezentlyke (tukken des Chriftendoms wilde zich niemand

bemoeyen , nademaal doch de meefte op een valfche en ingebeelde ge-

rechtigheid en fchyn-geloove gevallen waaren , waar beneevens zy ook
geene leevendige ondervindinge , kracht of genot, noodig, noch ook
moogelyk achten. Van de zulke nu fchreefde meergedachte Weller noch-

HooS- maals duidelyk , aan een aangevochten Paftoor , zeggejide: De gerufte..

mo"1, hoogmoedige en venneetele Theologanten , die de Kerke in onruft brengen , en der

H. Gee/1 in veele vroome herten bedroeven , moeften eens door zulk een zwaarem

angft aangetafl , en daar door in de lieve Kruis-fchoolegevoert werden. ! hot

s zouden ze zoo ootmoedig werden en hunne vleugels laaten bange?z.(t)Met wien een

ander Schryver aldus overeenflemt , zeggende : Het was waarlykweltt

wenfchen , dat de Leeraars en dienaars der Kerken alle hunne moeite , raad/laa-

qen ,
predikatien en doen aanftelden , tot de bevorderinge der waaregehoorzaam-

heidjccens God ; tot de zachtmoedigheid en goedwilligheidjeegens hunnen eeven-

uaaflen , en met een woord , tot de opwekkiuge der waare godvruchtigheid , op

dat , zoo wel zy zelfs als hunne toehoorders , veelmeer door een godvreezend lee-

ven , en de oeffenïnge van goede werken , als door eenfcherpzinnig dijputeeren over

de punten , zich als Chriftenen en Godgeleerde betoonen mochten. (ƒ) Doch van

deezen ellendigen (tand der Kerke , zal hierna by het aanftootelyke lee-

ven van veele Predikanten noch meer verhaalt werden. Hier zal ik allee-

nelyk noch eenige doende Godgeleerden (praBiciTbeologi') aanhaalen
:

die onder de zoo groote meenigte der Lutherfche Leeraars , by na alleen

weegens hunnen ern(t en yver ontrent het waare Chriftendom, en des

zelfs betrachtinge , na Luther bekent zyn geworden , en die men ook
noch , als getuigen der waarheid , onder den overigen verdorvenen

hoop kan aanmerken $ ook zyn ze wel dikmaal alhier aangetrokken,

vootbeei-
1 3* Van /W/-i£ Myconius hebben we hier booven een zeer fchoon ver-

den van naa i gehoort , hoe dat God door zyn H. Geeft , hem tot zich getrokken,

«conT en zoo wel den ellendigen (taat des Pausdoms, als de waarheid geopen

kcrden. baart heeft. Van welke ook iemand aldus fchryft : God hadde hem inwetu

Myconius. Jiff qeleert , ivat Luther uitwendig gedaan hadde , waar door hy de verborgenthee~

den , die hem vertrouwt waaren , aan de andere ook weeder verkondigde, (g) .Van

Wêlfgang Fabritius Capito , Paftoor tot Straatsburg , die in 't Jaar i)4i

overieeden is , fchryft men aldus : Hy heeft niet veele boeken gefchreeven

(gelyk als andere wel overvloedig onder 't difputeerengedaan hebben} maarhy

Sarcevius. heeft liever zyne leere met 'er daad zelve, als met woorden beveftigen willen. (/;)

Van den oprechten en geoefihnden Erafmus Sarcerius bekende iemand het

navolgende : In dien man blonk eenegrooteftandvaftigheid en achtbaarheid uit ,

hy ontzag geengeweldaltoos , noch ook dreigementen ofballingfchap , ( diehy ook

in der daadgeleeden heeft. ) Hy leefde onberifpelyk en kuys , was een vyandvan

alle overdaad , en hy maakte zich ras weg van degaflmaalen , hy beminde de een-

vou-

(d) Ap.Fechtiuml.c.p. 181. (t) Annal.lc.p.141. P. II. (ƒ ) D. Chytr. Epift. p. 701. (g)Scal-

iet. Annal. Ev. P. I. p. 20. (h) Beza. Icon. Cl. Vir. p. 28.

Capito.
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,voudi%heid, vervloekte alleJlimmeftreeken , ( Sophifteryen ) enhj deedgrooten j,lt MD.

arbeid. Zyne oprechtigheid blykt meede uit de meenigvuldige klachten ,

tot MDC *

die hy over liet verval der Kerke gedaan heeft , alsook daar uit , dathy
zich anders in geene lchool-krakkeelen lichtvaardig gemengt heeft

,

maar dat hy in zyne veelvoudige fchriften , ( die de zaalige Scriverius

uitmuntende en nuttelyke boeken voor de Kerk noemt) voornaamelykophet

doen (praxis ) gedoelt heeft, (i) Joh. Matthefius is ook al meede onder
deeze vroome mannen te reekenen , by wien een zuivere eenvoudigheid,

:n oprecht oogmerk was, om zynampt met voordeden verbeeteringe
jfu

a

s

tthc'

ier toehoorders wel waar te neemen. Zyn dood zelfs , hadde ook zom-
mige nadenkelyke omftandigheeden , naamelyk , in 't Jaar 1565. opee-

: nen Zondag voorvallende , na dat hy van de hoope des eeuwigen leevens

noch eerft gepredikt hadde. Zyne fchriften zyn nu noch zeer fraai om te

leezen , om zyne eenvoudigheid in 't voorftellen , daar geen konft ofge-
maaktheid altoos in is , fchoon 'er zomtyds ook wel andere dingen mee-

|

de onderloopen. En deezen man was Luthers leerling geweeft
, gelyk

, als dan die geene meeft , die Luther zelfs onderweezeu hadde, in op-

(

rechtigheid , opbomvelyke maniere van leeren , en (lichtelyk leeven,

ten hoogden te pryzen waaren : Schoon genoomen, dat ze zich anders

, wel wat hart en eigenzinnig , in zommige twift ofandere zaaken betoon-

, den. Daar in teegendeel zy , die , volgens het vernuft en de konft geleert

.wierden , gemeenelyk maar tot enkel difputeeren, fpeculeeren, en al-

lerhande beuzelingen geneegen waaren. Onder Luthers difcipelen was
meede de gedachte Hieronymus Weller , Opperfte-Predikant tot Vryberg , weiier,

wiens veelvuldige en zwaare aanvechtingen, langduurige oeüïèninge in

de vroomigheid , en zeer fchoone fchriften alomme bekent zyn. Hy
fturfin't Jaar 1573. Alsook, Nicolaas Huisman , die van Luther zoo zeer Huisman.

.
gepreezen geweeft is , die ook van hem gezegt heeft: Wat \vy leeren of

. (preeken , dat beleeft en doet hy. Gelyk als hy ook wel eer , uit eerbiedigheid

voor zyn ftichtelyk leeven, tot hem zoude gezegt hebben : gy heilige
' Nicolaas j bid voor ons ! Insgelyks is ook meede bekent , de godvreezen- Hartogj^

de, en ongemeen neederige Vorft, Joris, Hartogvan Anhalt , die zich ™Xït.
niet gefchaamt heeft , om zelfs te prediken, en verders door zyn gant-

fche leeven , met Kcrkelyke zaaken om te gaan , waar meede hy pok
groot voordeel gedaan heeft , en meenig Theologant , in befcheidenheid,

ootmoedigheid, zachtmoedigheid en wysheid verre overtroffen. Gelyk
,

als dan onder anderen in zyn leeven , dat Joachim Camerarius befchreeven

\

heeft , betuigt werd , dat hy zyn Kerkelyk-ampt getrouwelyk heeft
waargenoomen , het volk naarftig onderrecht , de verftrooyinge des
zells verhoed , en tot den grond toe de^örmd^uitgevoert. (£) Buiten

. deeze zyn 'er weinige onder die geene , die de leere met hun leeven zelfs

,
bekrachtigden , ( en derhalven onder de rechte Godgeleerden ) te ree-
kenen , oi het moeü.enDr.JoanHaverman, Ca/par Meliffander , Lucas Po l-

|' 'Ho , Martinus Moller , Stephen Praztorius , en diergelyke zyn 5 waar van

j

moogelyk in de volgende eeuwe breeder zal gehandeld werden.

1 4.D0CI1 ik moet dit ftuk der Godgeleertheid gedachtig zyn,het welke v«w«ioS

,de uitlegginge van den Bybel verhandelt, op dat men zie hoe het daar on- schaft,

'trent voor deezen al geftaan heeft.Alwaar dan vooreerft van Luthers nieu-

we vertaalinge des Bybels ftaat aan te merken , dat, gelyk als den duivel Luthers

.en zyne dienaars in 't gemeen een groot hertzeer werd aangedaan, dat "Si,,.

//• Deel. Aa mentt^''

(i) Apud. P. Albin. Meifn. Chron. Tit. XXV. p. 3^ . Vid. Scrivers Seeknfchats I. Th. 1 2. Pred.
p.827. (^) Vid. Camerar. p. 26. Melancht. orat. in laudem GeorgiiTom.lV.orat. p. 5-97. Melch.
Adami Vit. Theel. p. 24$-. & V eiüus Hift. & Neceff. Reform. Evang. ex fcriptis Georgii eipoiua.



182 KERKELYKE XFI.Zoek.

ja« md. men de menfchen de H. Schrift in handen geeft , en dat de Kerkelyke in
totMDC.

jeeze Zaak het monopohum niet alleen behouden ,• alzoo is 'er ook over

dit voorneemen \zn Luther eenegrooteopfchuddinge ontftaan$ weshal-

HetNieu- ven zich de Paapen ook zeer beklaagden ; dat zyn Nieuwe Teftament een

menu
*"

groot bederf'en verweninge veroorzaakte , om dat het zoo meenigvuldignagedrukt en

ititgeftrooit wierd. Als ook , dat fchoenmaakers en fnyders , wyven , en allerhan-

de gepeupel , het zelve over alzoo yve'rig laazen , ah ofhet eenfontein aller waar-

heeden was. Waar door ze zich ook niet hadden ontzien met de grootfle Doclooren eh

d« idfi
Prïejters zelf te difputeeren. (/) De omftandigheden nu van dit nodige werk,

waar door de Reformatie niet weinig vvierd bevordert.waaren deeze. Door-

dien alle de voorgaande Paapfche Duitfche Bybels een onbegrypelyken

walgelyken ftyl hadden , en dat ze daar en booven noch aan het volk,

door de Tyrannye der Paapen verbooden waaren, zoo begoft Luther ih

zyn zoo genaamd Pathmos de Euangeliften over te zetten, overzag ze daar

na met Melanchthon , die hem hier in hielp , en hy gaf in 't eerfte het Euan-

gelium van Mattheus alleen uit , daar na dat van Marcus , en de Zendbriei

am de Romeinen , tot dat van tyd tot tyd , in 't Jaar 1 5 z i , het geheek

Nieuwe Teftament eindelyk voltooid wierd. Hier op nam hy het Ou-

de Teftament al voort by de hand , en dat waarlyk met eene grooré

moeite , onder veele oftruflèn, waarover hyt'elkens zeer klaagde. Na

het verloop van veel tyd , quaamen dePropheeten in 't Jaar 1530V0K
koomentlyk aan 't licht , tot dat ten laatften in 't Jaar 1534 de geheelfe

Bybel gedrukt wierd , alhoewel deeze eerfte 'editie in de volgende , vah

z/nctr*é- -de Jaaren 1541 en 1545 heel veel is verandert geworden. In deezeft
de-hdp«s. iwaaren arbeid hebben hem geholpen , Melanchthon, Bugenhaagen , Jh(}*$

Jonas ,.Mattha-us Aurogaflus , ehóeCoreiïor , Joris Rorarius. (mi) De overk
ge omftandigheeden , als ook de lof-fpreuken van deeze vertaalinge heb-

bert veele tot nu toe by een vergaadert , (m) alhoewel ook de gebreekeï»

der zelve , van eenige oprechte Schryvers niet vergeeten zyn , die aan

luther zelfs buiten dat ook Vry wel bekent gevveeft zyn , en die daar on-

trent ook verbeereringe gewenfcht heeft
, gelykalshy opeen zeekere

plaats zegt : Of men my mochte aanta(len en berljpen , dat ik zomtyds inde

vertaalinge gedwaalt hebbe , hetzelve wilik in dank aanneemen. (ƒ) \Veshalven

gants geenen Afgod van deeze overzettinge te maaken is, maar alles

moet liever met dankbaarheid aangenoomen werden , wat God voor

licht en wyshekt aan andere ontrent deeze zaak heeft verleent. Het i$

k/iüïigcn"
°°k onder anderen aanmerkelyk , dat de Kant-teekeningen by de meeflé

drukken , niet van Luther met voordacht zyn gemaakt, maar van den

Correclor Mr Joris 'Rorer , onder het nazien uit zyne reedenen opge-

fchreeven , en daar by gezet zyn. (ƒ>) „ Ik kan niet nalaaten by deezé

,, ftoffè de volgende aanmerkehswaardige woorden by te voegen , uit een

,, boek , 't welk in 't Jaar ï6joonder de tytel van ^mcAbyia. oieengefprek

,, -tii verhandelinge aangaande het Avondmaal , is uitgekoomen. Hier over mi
,,mag een verlicht Leezer zyn oordeel vellen , de woorden luiden dan
„ aldus : Die maar eenig verfland heeft , weet zeer wel , dat Luthers eerftefcbrif*

„ ten veelgeefl'ry'ker zyn ah de ander* of laat/Ie. Het is ook eeven zoo met zyne over-

„zettinge des Bybels , in 't Hoogduits t naantelyk , Luthers eigene Hoogduitfcbt

„vertaalinge komt de waare zin , zoo wel na de Htbreuvofche ah Griekfchetext

,

„ doorgaans veel naader ah de laatfle 5 welke Luther zélfs geenzins gemaakt heeft

,

einaar een burger van dien tyd tot Leipzig, die een goed Hebreër was , maargeei

„op-

(l) Cochlseus. Emferus. Maimburgius ceteriquc. (m) Vid. Lutheri Schreiben anWenceflaum
Link Tom. V. Altenb.p. 268. it. Appendix Tom. IX. p. 1^74. ad if8o. Seckendo; ff Lib.l.p 203.

(n) Vid. Joh. GerhardusConreffCathol. Torn. l.p. 163. (0) Tom. IX, Altenb.p. ioS. (p) Mai-
thefius inXlI.Prcd. vomlebeu Lumerip.169.
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, oprecht vcrtaalder , die ze aan Luther zond , om te zien of by ze wilde voor goed
J^'^

1
"^.

keuren ; ( canonizeeren ) het geene by dan ook gedaan heefteen welvoornaamelyk,

op iht 'laar door , wcegens de cierelykheid van bet Duits , te meerder menfehen ,

onder het leczen tot bet Euangelmm , gelyk zy meenden , zouden moogengebracht

„worden. Doch m zyn /cbandehk daar door bedroogen ; want , de wiarcenop-

,, rechte overzettinge van Luther is , in 't Jaar l > 19 , in fol. tot Il'ormb* gedrukt ,

„ waar van ik bet eerlle exemplaar , in een oude boek-winkelgevonden , en met blyd~

,,/cbap gekocht hebbc : maar ik ben bet zelve , door den oorlogin Bobeemen , myn

„ia,Ierland na den vlecfche weeder quyt geraakt. Het andere diergelyke exemplaar

,, heeft op myn woord de Zalr
. l'ryhccr , "fan Hernhard van Kunowitz , uit Moravicn,

,, een byzonder qroot liefhebber der II. Schrift , {alhoewel van de Gereformeerde

,,God>Jien/l , zoo ah men die noemt) door naarfti^ mvraaqen in de Stad Sta-

, den eindelyk bekoomen , en by beeft zich daar over verwondert. Maar waar dit

!« exCOipl&ir qebleevenis , zuiks is my t'eenemaal onbewufl. In dcezen B^feel is

„ ook het j k boek Lid re , bet v :c boek der Machabëen , en de Zendbrief

,, aan de Laodiceën. Luthers oprechte cerffe overzettinge des Bybels is dierhal-

,, ven dan t'eenemaal verhoren geraakt. En byallien wy nu noch van de ovrrzettin-

„gc der II Schriftuure willen fprecken , zoo behoorde een ieder na deezegedachte , de

„eerjie vertaalinge van Luther , met alle moogelyke vlyt te zoeken , of ze noch

,, eens weeder aan den dag mocht koomen. herders moogen we wel ronduit zeggen ,

„dat wc niet eens eene rechte Hoogduitfche overzettinge des Nieuwen
,,

'1 'eftaments hebben, ik zwyge den geheelen Bybel. Enfcboonde onchrifrely-

,, kc Photiniaanen al veel van hunne Hoogduitfche vertaalinge des Nieuwen
„TeftamentS roemen , zoo is die nochtans op veeleplaatzenvalfch , enwelvoor-

„naamct.K. in zulke , daar bet niet weinig op aan komt Het is ook t'eenemaal on~

,,moozel\k , om de H. Schrirtuure recht wel over tezetten, 't enzymen eene by-

„zonderc gaavc des H. Geefts daar toe heeft. Ook zoude het wel hoognoodigwec-

„zen, dat men maar alleen eene goede overzettinge des Nieuwen Teftaments

„ hadde , waar toe men wel en licht na Gods wil , en de verleening des H. Geefts

,, zoude kunnen koomen , wanneer 'er maar een wel-ervaare man in de Griekfche

,, taaie , beneevens eene goede Griekfche Concordantie , by de band' waaren.

„Maar niemand wil zich nu de fchaade Jolephs bekreunen; en myn eige macht

aftrekt ook niet verder , als maar alleen om de enkele nooddruft , en naauwelyks het

,, lieve brood , van de baud in de tand te bekoomen , met hetgeene wat my Gods

„goedheid moogelyk beeden of morgen noch zal verkenen. Maar gy verfïandige

,, ( Feiten ) die het zelve zeer wel zoud kunnen uitvoeren , zult het in den dag des

„oordeels voor Chriftus niet konnen verantwoorden. Doch wat my aangaat , ik

,, bebbe reeds al verhoren om een zot te zyn in deeze weereld , en met Mozes de

. „ verfmtudinge C hrifti te lyden. Hier by blyve ik gewillig engaerne met Chriftus ,

; ;
,, zyne Apo/lelen en Prophceten, en ik laate my daar aan genoegen , verwachtende

tl „ondertuffeben bet Ryke Gods. Het is zeeker , dat de oude Nederduitfcbe vertaa-

., 1 ,, linge des I3ybels , als ook die van Pifcator , veel oprechter is , als de

n\ „bcedcnulaazfcbe gemeene zoo qenaamde van Luther. JVy moeten dit nu alles

,. , ,, zyn beloop laaten hebben , en God met David bidden , dat hy zyn licht en

ji , „ naarheid doch wil zenden , en onze duiffemijfe en lampe verlichten , op dat

1 . „ ïrv bet licht eenmaal klaar moogen zien , en verlof} zynde van de duiflemiffe ,

,, in z\n heilig licht eeuwig en altoos moogen wandelen. Dus verre de woor-
dden uit het gedachte hoek.

h'. Wat nu verders de uitleggingen , (Commentaria) verklaaringen,

„1 en aanmerkingen over de Bybel aangaan , zoo betoonen Luthers fchrïrten

al weederom , dat men van zyn gevoelen t'eenemaal is afgeweeken , ter-

wyle hy den H. Geeft tot het waare verftand van de goddelyke wille ge- Bybcifche

eii'cht heeft. Zyn navolger Job. Matthefius , bekende gaerne 5 dat de taa- u"™"."

Aa 7. len
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jaar md. leti midsgaaders het hert-grondigegebed , het heilige kruis , en eene ernflige be-

ftraffinge , wel de befte aanmerkingen en uitleggingen van Gods IVoord wakren, (q)

Gelykals 'er ook naaft Luther, veele oprechte mannen, over die terftond

uitkoomende en veelvuldige boeken , zeer klaagden en moeyelyk waa-

ren , doordien byna een ieder zich wilde aanmaatigen , omMeefteren
Leeraar te zyn. Die het echter in 't gemeen zoo maakten , gelyk als we
te vooren uit de eige bekentenis van Juflus Jonas nu al gezien hebben , naa-

melyk, dat ze fielden , dat , zonder de Logica , de Bybel t'eenemaal on.

verftaanbaar en duifterwas. Men hoore maar eens , hoe zeer Luther zelfs
gtO0

n,

e

te reeds al in zynen tyd , over deeze verdorventheid klaagt , en men nee-

me daar uit af , wat 'er al na hem , voor eene fchrikkelyke meenigte van

verfchil-fchriften , Syfiemata , Logicaas , Metaphyjicaas , Poftillen , Lyk-

Bruylofs-doop- en andere Predikatien , vertoogen , korte verklaaringen

,

overdenkingen , aanmerkingen , uitleggingen , en ontallyke andere

fchurfde fchriften , uitgevloogen zyn, die nu noch aldeoudeKleerver-

koopers winkels en laaden opvullen. Aldus fchryft hy hier afin zyne

voorreede , over het eerfte deel van zyne Hoogduitfche boeken , in

fhf'ven 't Jaar 1539- TYy hadden gehoopt , dat hetfchryven minder , enhet leezeninde

H- Schrift zelve meerder zoude werden. Waar na hy, om de H. Schrift , be-

Lmheis neevens de geheele Godgeleertheid te verftaan , geen verklaringen altoos,

,

wachten. maar alleen het bidden , overdenken , en de aanvechtingen vordert , en 1

eindelyk zeer aardig aldus befluit : „ Voelt ge u nu zoo , n beeld ge u in 1

„dat ge het heel vaft hebt , en kittelt ge u met uwe eigene boeken, lee=-

„ ren of fchryven , als hadje het zeer koftelyk gemaakt en treffèlyk ge~

j, predikt : zyt gy vandatflag? eilieve, taft dan eerft u zelfs eens by de

,, ooren , en indienge maar wel toe taft , zoo zult ge een paar groote,,

„lange en ruige eezelooren vinden , en dan waagt 'er verders noch zoo
„veel koften aan , en bepronkt ze met eenpaar guldene bellen , opdat
„men u , waar ge ook heene gaat, ter deegenkan hooren, met vingers

„na u wyzen en zeggen : Zie , zie , daar gaat dat moóye dier heene-,

„dat zulke koftelyke boeken fchryven , enzoouitfteekend trooftelyk

„preeken kan. Dan zyt ge immers zaalig , jaoverzaaligin'tHeemel-

„ ryk ! ja, daar voor den Duivel en zyne engelen , het helfche vuur be-

„ reid is. (r) Met welke groove doch echter zeer waarachtige woorden

,

hy buiten alle twyfel , ook die ontydigelapzal vers van zynen tyd, on-

der de Theologanten gemeint heeft , welke eeven als onder 't Pausdom

,

Thomas Aquinas , Scotus , en hondert andere , zoo veel grouwelyke foli-

anten van haare konft vol kladden , en daar door de zuivere waarheid

maar t'eenemaal onderdrukten. Men leeze verders ook zyne voorreede ,

over Spangenbergs Poftill , alwaar hy onder anderen van die zelve tyden

aldus klaagt , zeggende : „ Een ieder wil nu met kracht in de winkels te

„ koop ftaan , niet om dat hy Chrifhis en zyne verborgentheid wil open-

„ baaren , maar alleen , doordien hy zyne eige verborgentheid en fchoo-

„ne gedachten , die hy over Chriftus verborgentheid bedenkt, niet wil

„ te vergeefs gehad hebben 5 waar meede hy ook hoopt de Duivelen zelfs

,, te zullen bekeeren , daar hy nochtans nooit een mugge bekeert heeft

,

„of ook bekeeren kan, byaldien het verkeeren noch niet wel het eerfte

„ was. Om nu noch andere plaatzen hier van voor by te gaan.

16. Niet minder hebben ook andere over het veelvuldige Boeken-
fchryven zeer moeyelyk geweeft , en voor 't gemeene-beft geheel niets

goeds daar uit voorgefpeldt , terwyle de rechte zaak gedempt wierd , en

dat 'er daar en teegen maareen deel ydele woorden en fnorkeryen voor
den

(9) LebcnLuth. I. Prcd.p. 10. (r)Tom. I. Altenb. p. 6. 7.
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Jen da^ quaamen en alles vervulden. „Het eyisnu, fchryft iemand ,
j«r mo.

l,
veelwyzer geworden als het oude hoen, en een ieder Schoolmeefler ^dre

1 heeft voor zich zelfs een nieuwe ipraak-konft verdigt , gelykals by na s?j.
ui«?"

r"^' ' ^ 1 r» A-i 1 f -II
O b J J niffe».

., een ieder een Catechismus en Poltil heelt willen maaken , zoo dat er

,, nu fchier zoo veele en meenigerhande leer-boeken als fchoolmeefters Poftlllcp-

, en difcipelen zyn. Hier door raakte de Jeugd aan 't dwaalen , en werd

, bv tyds tot krakkeelen en twiften opgetrokken, fj) En de bedroefde

laat dier tyden , onder de Geleerde en Theologanten , heeft , korts

laar na eenen anderen deeze klachte uitgeperft -. „ Men vindt teegen-

, woordig overal veele Boeken , in alle taaien , goede en quaade , en daar

, zyn zoo veele Schryvers, oude en nieuwe, dat het een wonder , en

, daar aan geen begin noch einde te vinden is ; en, als men alles by 't licht

, wel beziet , zoo moet men zeggen , gelyk als een zeeker wys en tref-

•, lyk man eens zeide •. Daar werden te veele , en te weinige Boeken ge-

., fchreeven. Want veele willen met geweld ook Boeken fchryven , en

ij, ze doen daardoor groote fchaade , plaagendede menfchen , aan lig-

Lhaam, ziel, engeweeten, en, gelyk als Paulus zegt: Zy leeren al-

f, tyd , en koomen echter nooit tot de kennilTe der waarheid , doordien

li, ze maar alleen haar eige eeren naam zoeken , op dat zy ookmeede

];, geleerd en heylig daar door mochten fchynen te weezen , en van het

1 , onweetende flechte volk daar voorgehouden werden. Zulke Boeken

l , nu zyn 'er te veel, en mèn kon ze zeer wel milTen, voornaamelyk ,

., (want daar van fpreeke ik nu) ontrent deuitleggingeder Goddelyke
•

,, Schrift. En het is zeeker zoo , gelyk als de dierbaare man Dr
. Luther

't ;, zalr
. voorzegt en gefprooken heeft , dat het te vreezen ftond , en zulks

;
„nu reeds al begonnen hadde , dat men al geftaadig nieuwe en andere

< 1, Boeken maakte, zoo dat , op het laatfte , door des Duivels werk, de

r, goede Boeken t' eenemaal onderdrukt zouden werden, en de quaade

[ij, verderffelyke Boeken , en onnutte dolle dingen , van Algemeene, Uit-

:[„,
trekzel-enHeedendaagfcheZak-boeken, en diergelyke , weerom in-

h fluipen , en alle winkels vol maaken zouden. Een yeder wil nu immers,

?„byna wat bedenken , fchryven, en difputeeren , afzonderlyk inftryd-

,„ zaakenen lchool-krakkeelen, alleen uit loutere eerzucht en moedwil-

[;, ligheid. e. z. v. (0 Noch iemand bejammerde toen ter tyd „ hetgruu- Misbruik

1 ,, welyk misbruik der eedele druk-konft, 't welk ook veele vroomen over- ^ Diuk '

1 ,, al befchreyt hadden , om dat de Kerk met twift-boeken zoo opgepropt

„ en verwert wierd. (u) En verders : „ Daar gefchieden zulke godde-

1 1„ looze en verkeerde dingen , door de onbepaalde vryheid van alle Boe-

., .„ ken te moogen uitgeeven , en de zinnelooze begeerte der verderfelyke

ei 1» eergierigheid en roemzucht , dat daar door veel meer quaads , ontrent

,,de vroomigheid werd veroorzaakt , als 'er , door het in 't werk'{tellen
,, vannuttelykezaaken , werd gevordert. (x) En hier ontrent merken
veele de geld-gierigheid der Boekverkoopers en Drukkers wel te recht

aan, die, uit enkele geldzucht, alles, zonder eenig onderfcheid, in

de weereld uicftrooijen. Gelyk als ook iemand van Erasmus fchriften ver-

haalt , dar Erasmus zelfs , by zyn leeven , van de Boekverkoopers fchrik-

kelyk geplaagt wierd , doordienze hem onophoudelyk aan de ooren lel-

den om maar veel te fchryven , vermids zyne boeken in dien tyd wel
,., het meefte wierden getrokken, (j) Dit zelve is ook met andere Schry-

eD
,
vers wel meer gebeurt , waar over Luther ook , in zyne Voorreede over

a
,

den Hoogduitfchen Bybel
, gelyk als bekent is , zeer heeft geklaagt.

,u

;

Aa 3 17- Maar

,

(0 Matthefiusl.c. p.83. (f)S.elneccerus Ausleg.derPfalm. Vorred. (a) Peucerus prafat. adVo-
ulm. I. Epift. Melauchth. (x) Gamerarius Vita Melanchch. p. 384. (y) Idem vita Eobani Heffi p 3

1
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jaar md. \j. Maar, niet alleen waaren de geld-gierige Boekverkoopers aan alle

Gierigheid
deeze gruwel-daaden fchuldig, maar ook de Geleerde, jade Tbeologan-

oTrachrs
ten ze^s >

eensdeels
,
doordien ze gelyk als verhaalt is , door veele boe-

bneven Se' ken te zaamen te lappen , eereen aanzien by de menfehen zochten • en
ten anderen , omdat ze door de Opdrachts-brieven en andere vonden,
geld daar van maakten. ,, Het is byzonder aanmerkenswaardig , het gee-

„ ne den bekenden Theologant,Joris Co?leJlinus,Opziendei ( Prohft ) tot Keu-
„len in der Mark , van een ander is verweeten $ naamelyk

, dat hy het

„ beroemde boek , genaamd de Hiftorie der Augsburgfche belydeniiTe in

„ folio, van Davidchytraus eerft hadde gefloolen,en daar na.voor een ieder

„deel zyn eigene Opdrachts-brieven, aan GrooteHeeren hadde laaten

„ drukken , die men nu ook noch in die zelven druk zien kan , alwaar ze
„ met meenigte ftaan re praalen , en met groote letters gedrukt zyn. Tot
„ Straatsburg hadde hy 'f geld , 't welke hem de Raad voor de Opdracht
,, vereert hadde, w eederom gezonden, om dat het hem te weinig was ge-

„ weeft. Tot Frankfurt aan den Mayn , hadde hy eenige Bybels in 4to op-

,, gekocht en een nieuwen tytel , midsgaaders het atbeeldzel vanden
„Keurvorft van Brandenburg daar voor laaten drukken , en zyn naam
„daar onder gefchreeven , omeenige vereeringen daar voor te krygen •

„ en diergelyke ilukken pleegde hy meer , waar door hem de andere
,, Godgeleerde ook voor eenen fchelmendiefuitfcholden. (z) Doch of
dit alles al zoonet waar is , zulks laate ik daar. Ten minften ziet men wel
uit de fchriften van Cbytraus , en andere veele vreemde bedryven van hem,,
en wel inzonderheid groote teekenen van een onruftig hoofd. (a) Deeze:
zelve Chytrccus verhaalt ook van den Koning van Denemarken

, Iredrik,

dat hy wel in 't begin zeer mildjeegens de Geleerde ge\ieeft was , maar doordien

'er al te veele hunne heken aan hem opdroegen , zoo hadde by die mildheidlaaten

fieeken. (£) En op een andereplaats klaagde hy, dat hy zelfs, endeHi-
ftoriefchryver Reinier Reineccius , alzoo gevaaren waaren , dat ze niets
altoos voor hunne Opdrachten hadden bekoomen , en dat ze alzoo hier
na voor zich zelfs en hunne Zang-godinnen eens zingen mochten, (c)

Het is wel waar , dat 'er aan veele geenongelykgefchiedis, alhoewel
het de goede zoo wel als de quaade Schryvers , gelyk als het altoos gaat

,

zotheid hebben moeten misgelden. OndertuiTchen leert ons echter de ervaarent-
bóréken. heid , dat die boeken , welke in 't begin aangenaam en hoog-geacht waa-

ren , naderhand zoo zeer veracht en vergeeten geworden zyn , dat ze
op alle luize-markten leggen , ja aan de muizen en motten, ofKruide-
niers moeten opgeoffert werden 5 waar uit de ydelheid en zotheid van I

alle diergelyke dingen heel licht te zien is. En was het oordeel van die I
geleerde man wel meerendeels waarachtig , welke van zoodaanige ge- 1
kladde boeken klaagde : Dat de onweetenheid en begeerte om drome-
ryen te fchryven , zoo geweldig groot was geworden, dat het de ge-
moederen gelyk een peft hadde ingenoomen , en aan land en luiden,
meer als honger of ziekte fchaade deed j doordien zich een ieder door
boeken eenen naam wilde maaken. (</) En echter hadden zulke Schry-
vers noch allerhande verfchooningen , gelyk als dan de Godgeleerde Dr.

Tilcman Hesbuizen , niet ten onrechte zynelchriften by de lichte en on-
jiutte geite-hairen vergeleek , alleen maar om ze door deezen tytel te

veilen en te verkoopen. (e) En een ander weeder openbaarde zyn eigen
inbeelding , aangaande zyne eigene krakkeel-lchriften al te plomp , wan-

neer

(%) Vid. Hodoeporicon Coeldiini ap. Fèchtium P. IV. fupplem. Hift. Sec. X VI. p. f93_feqq.
(a) Chytrxus Epiit. p. 2ü. 223. 1087. 1171. Fechtius. 1. c. p.604. 611. (i) Epiit. p.794. (cj Ibid.

p. 811. (d) P. CuusiSardi venalcs. p. 41. (e) Epift. ap. Fcchüuml.c.p.20.
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neef hv klaagde : Dat -hy wel twee zeer fchoone werkjes gereed hadde JqrMn-
,

V ö
1 1 1 II I .. 1

b
1 1. tot MDC.

'leggen , het eene , dat geheel en al volmaakt was, van de rechtveerdig-

maakinge , en het andere , van de manieren dervereeniginge, welke

beide op het difputeeren van dien tyd, zeer wel zouden paltën , doch

dat 'er nu geen Boekhandelaar was te vinden, die ze wilde laaten druk-

ken 5 en dierhalven móeften nu die heerlvke werken te niet gaan ; als

hy maar noch de vruchten van zynen aangewenden tyd , aan de na-

koomelingen konde achterlaaten. e. z v. (ƒ)
1 6. Uit dit alles kan een ieder onpartydig gemoed zelfs wel afneemen

,

Waar aan het in de grond zelfs gemangelt heeft 5 naamelyk , dat die goe-

de menlchen zich enkel en alleen met de uitterlyke letter , door het ver-
1 werpen en verlaaten van Jefu Chrijli leevendig Woord , kracht en Geeft

1 vergenoegt hielden , en dat ze daar en teegen die geene , welke zich door
1

ien H. Geeft alleen eenvoudiglyk beftieren lieten , doorgaans teegen
:

[ftonden. Waar uit dan ook volgt , dat zy in hunne eigene weegen geblee-

ven zyn , alhoewel zy tot hunne ftellingen en meeningen , uithetver-
"

tiufit en de verdorvene natuure gefprooten , hier en daar de plaatzen der
' Schrift wel getrokken hebben , en die als hunne richtfnoer voorge-
1

(feeven ; doch in der daad waaren ze , van de rechte fonteineen oor-

sprong aller wysheid en heiligheid , meerendeels afgeweeken , en op de
!

! inenfchelyke inzettingen , herften-vonden , en woord-verfchillen ge-

tallen , waar over ze ook onder malkanderen heftig krakkeelden, difpu-
B|

'eerden , en veele aanftootelykheeden aan eikanderen gaaven , zoo wTel in

j voorden als in werken. Te meerder noch , doordien men niet alleen de
^eidenfche Philoibphie met en neevens de Theologie geftelt, maar de

" lerfte ook tot een noodig middel , om de laatfte te verftaan
, gemaakt

fl

leeft , willende Chriftus met Belial vereenigen. En die geene, welke het

loch al heel wel fcheenen te maaken , hebben nochtans meeft maar alleen
1

ie uiterlyke woorden der Schrift , zonder in 't herte de kracht en het
1 vaare weezen des zelfs te bezitten , op een vleefchelyken zin geduid

,

' p ze zyn op de gemelde weegen al geftaadig meer en meer van de eeuwi-
; Te waarheid des Euangeliums , en de levendige kenniffe van Chriftus afge-

veken, tot dat 'er ten laatften niets altoos meer , als de bloote fchorfle

,

ronder eenige waarachtige vruchten der gerechtigheid , in 't geloove en
|.eeven is overgebleeven. Waar uit dan die zoo zeer ellendige ftaat der

1

Godgeleertheid , zoo als men die nu noch allenthalven in de Schriften
' tiet , is voort gekoomen : welke noch al klaarder zal blyken , uit de

J!

Navolgende befchryvinge van haare overige geleertheid.
,£ U) ibid.p.704.

HET X. HOOFDSTUK.
Van den /laat der Schooien en Academiën , yoornaamelyk

by de Lutherjche \ in de naafl-voorgaande

^efliende Eewwe.

1. "1^ ~T" Aademaal 'er op de uitterlyke geleerdheid, het andere deel

J^^J
i n de G odgeleertheid in 't gemeen gebouwt wierd, en door-

.1 ^| dien men niemand als alleen Geleerde , en die op Hooge-
fchoolen geweeft waaren , tot de Kerkelyke ampten be-

riep : zoo behoort ook deeze ftofFe zelfs , tot onze Kerkelyke Hiftorie.

Voor
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jaar md. Voor eerft dan is het uit de geheele overige gefchaapenheid der menfchen
tot mdc.

jeezer £euwe neel gemakkelykaf te neemen , gelyk als de oude meeren-

ende deels t'eenemaal verdurven , en ontrent het waare Chriftendom , (_ gelyk
opvoedin-

als liet zoo aan ft.oncj s volgende verhaal zal toonen , ) heel qualyk geftelt

waaren 5 dat ook eeven alzoo van hunne opvoedinge en het algemeene

verval, daar uit ontftaande , is te oordeelen. Dit betuigen ook de mee-

nigvuldige klachten van Predikanten en andere , welke zy alle over de

quaade opvoedinge der jeugd gedaan hebben. Ik zal hier maar voor eerft

eenige algemeene klachten ter needer Hellen , en daar na op de Schooien
Klachten deezes tyds in 't byzonder koomen. Luther zelfs klaagde dan onder ande-

ren aldus : JVy voeden heedensdaags ome kinderen zoo quaalyk op , dat het te be-

jammeren is. Daar en is geene eere noch tucht altoos.De ouders laaten hunne kinde-

ren haaren veil, zy houden ze ingeen bedwang noch vreeze altoos. De moeders/laan

geen de minfle acht op haare dochters , ze laaten haar alles toe , beflraffen ze niet

,

en leeren ze noch kitifch noch eerlyk leeven. Daar van daan komt het ook , dat

'er zulk een woefi en wild volk onder ons Hoogduitzers en Chrijlenen {alzoo

ook Lutheraanen ) is , diergelyke men NB. naauwelyks ergens anders in de wee-

reld vind. Het fchort ons voor en achter, God wille het verbesteren Dat

de Christenheid teegenwoordig zoo uittermaatenflechtftaat , dit komt alles daar

van daan , dat zich niemand altoos eens om dejeugd bekommert. En byaldien het

al eens weeder in eenengoeden.(land zoude koomen , zoo moet het waarlyk ontrent

de kinderen eerfl en voor al begonnen werden, (a) Zyne andere veelvoudige ge-

tuigeniflen hier van fla ik als nu over. Zyn leerling Sarcerius , fchreef00b
aldus : Daar werden veele ouders gevonden , die haare kinderen minder achten

als honden , ofandere onvernuftige dieren : zy laaten zegaan en leeven zoo als ze

zelfs maar willen , gelukken ze wel, zoo is 'tgoed, gelukken ze quaalyk, 't is eeven

veel ; zy trekken ze in geene godvreezentheid op , tot geen ontzag noch deugd

,

noch eenige eerbaarheid $ zy draagen geene zorge voor hen , ze achten hen niet

meer als wilde vreemdelingen , en zy vergeeten alzoo alle aangeboorene liefde en

getrouwigheid. e. z. v. (£) En de bekende Matthefius houd ook de voorgaan-

de tyden beeter als zyne , zeggende : Voor veelejaaren en in oude tyden heeft

men dejeugdfraaye oude , bedaagde , geleerde en ervaarene mannen tot Pra'cep-

tooren en tuchi-meeflers gegeeven : Teegenwoordig heeft menjongepaarden,
jonge ruiters , en doorgaans jonge leermeeflers 5 daar door wafter ook niets by-

zonders uit. (c) Waar toe ook noch deeze woorden van een ander behoo-

ren : Wat zullen dat voor Bijfchoppen , Paflooren en Raads-heeren zyn , die in dt

fchoolen enin hunnejeugd, gelyk als ftruikroovers geleeft , geene leere des Euan-

geliums altoos geleert , noch zich ook tot geene aanroepinge Gods , door godvruch-

tige oefeningen gewent hebben, (d) Doordien 'er nu, gelyk als gezegt is,

diergelyke dingen ontrent de meefte niet zyn waargenoomen , zoo is

daar uit wel lichtelyk te oordeelen , wat 'er daarna al voor Superinten-

denten , Paftooren en Hooge Overigheeden moeten gevveeft zyn.

x. Nu is het nochtans uit de geheele Hiftorie dier tyden , heel wel te

befpeuren, dat'er echter noch al veele goede Regenten en Leeraars, geene
naarftigheid , moeite , noch ook koflen gefpaart hebben , om goede
Schooien en andere noodzaakelykheeden daartoe op te rechten. Zoo
dat het 'er waarlyk in teegenflellinge der voorige tyden, overal geheel
anders uit zag , gelyk als ik met weinige woorden nu eens zal gaan too-

nen -. byaldien alles maar rechten wel gebruikt was geweell. De voorige
dommigheid en Barbaarsheid der Paapen en Munnikken , is uit de voor-

gaan-

(4) Kirchen Poftill. im IV. theil.p. 39. cditLuneb.(J) VoneinerKirchen difciplin. p.45. (e)Pred;

übern Syrach. p. ico. (d) Melanchthoa in Reforrnationis formula Cap. V. de fcholis apud. Sec-

IccndoriF. Lib. lll.p. f35-.
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gaande hoeken genoegzaam te zien , en wel inzonderheid uit het vyftien-

de Boek van de beginnende wasdom der Geleerde mannen. Nademaal

zich reeds al in dien tyd , bekent maakten, nillem Budams , Defiderius ?e"|££

Erafmus , Lodeivyk Vives en andere. Van welke Vives , in zyn boek van de ?<*•

oorzaaken der vervallene konften , en van de maniere om te leeren , Bu-

dazus , in zyne boeken de A\Je [van het oude geld] en andere, en Eraf-

mus doorgaans in zync fchriften , en wel voornaamelyk in zyii Lofder

I
Sotbeid , het welke in 't Jaar ijo8 uit quam , degrooteonweetenheid

hunner tyden beklaagden. Teegensdeeze mannen nu, ftondendeMun-

niken inzonderheid metgrootemeenigten op , en beklaagden zich over

. de invoeringe der taaien , als over de grootfte Ketteryen. Ja die hen maar

. hetminfte, weegens hunne groove plompheid berifpte, ofdie maar wat

,
beeters wilde aanwyzen , dien befchuldigden ze van een zonde teegen de

H. Geeft, (e) Enikmoeft wel een geheel boek vol fchryven,indiert ik alle

die gruuwelyke bedryven vernaaien zoude , die ontrent dsn uitbreuk der

I taaien en weetenfchappen , van dePaapenwelzyn byder hand genoo-

men ,• alhoewel dit ook reeds al van veele gefchiedis, alzoo, dat ik

het hier onnoodig achte , meerder daar over te fchryven , en veel eer den

navoleenden ftand voor-dellen moet. ( ƒ) Nu was aireede de Keizer Ma- ond«M^
*' O

, ,
.
J

1
_ ximiliaan

fcimiluan , voor en ontrent het begin deezer Eeuwe * zeer geneegen en deerne,

yverig , om alle deezezaaken te doen aangroeyen , doordien hem moo-
'

gely kde Geleerde zelfs daar toe aanmoedigden. Derhalven wierd 'er ook

! reeds al in 't Jaar 149J, opdenRyksdag te Wormbsbeflooten , dat een

;

ieder Keurvorft in zyn eige land , een Hooge-Schoole zoude moogen

,

oprechten 5 waar van hier na noch meerder volgen zal. En door zyn
,

[Maximilijaiis] aandryven , is ook ( gelyk men verhaalt) de letter-

oeffeninge der taaien en weetenfchappen, heteerfte weeder aan 't licht

cekoomen , (g) het geene men uit het verhaal der Hooge-Schoolen ook
naader zal zien kunnen. In de andere landen van Europa , waaren te dier

tyd de Opper-machten niet minder naarftig, gelyk als naamelyk in En- l"wfa^t

geland , Koning Hendrik de achtfte , in de Nederlanden, Koning Karel,

in Italië , Paus Leo de tiende , in Spanje, de Kardinaalvan Toledo , en in

Vrankryk , Koning Francois deeerfte, alle welke Vorften groote Voor-
fhnders der Geleerde waaren. Ook hadde by na een iedere Faculteit of

Weetenfchap , hunne byzondere luiden , dien zy eerbiedigheid betoon-

den , en in achtinge brachten ,
gelyk als wy nu al haaft zullen gaan zien.

Om nutezwygen, dat 'er ontrent 4e Academiën , Schooien en Gymna-

fia , ook over al groote Bibliotheeken en ander noodzaakelykheeden , hier

toe verzaamelt wierden ^ als meede, dat zelfs ook de andere komften^

handwerken , uitvindingen, en diergelyke, van tyd tot tyd daagèlykfe

meer en meer begonden te bloeyen. Waar toe dan ook namaals de'genee-
gentheid der groote Heeren , als Karelde vyfde , Maximiliadn de tweede,
Rudolfde tweede , en meer andere Vorften , wel het meefte ftfekte,

doordien in 't gemeen alle zoodaanige dingen het vernuft en de natuurè

veel beeter behaagen en waardiger fchynen te zyn , om verder voort
geplant te werden , als het Euangelium van Cbriftus Jefus , het welke hier

door ook zeer veele fchaade leed , gelyk als volgen zal.

3 . Derhalven wierd dan ook die zelve tyd een aureumfeculum ofguldene
eeuwe , van veelen genaamt , die in de uitwendige ofletterlykegeleert-

heid , de waate wysheid en gelukzaaligheid zochten. (/;) Doch, door-
II. Deel. Bh dien

(0 Erafmus Epift. ad Cochlxum ap. HottingerumP. V. H(ï. Eccl.cap. XVI. p. 286. (f)Vid.
Oratio dcinitiis, progreffion.&increm. doftrinsjeruditsTom. V.Orat. Melanchth p. 37^. feqq.
Honing. I. c. & p. oó. feqq. J.H. Majus Vita Reuchlini. Scul. Annal. P. I. p. 3. feqq. Eraf Morus

,

Vives, Melanch. ceterique. (g) Cufpinianus Hift. Maximiliani.(è) Me-lanchthön Epift. Vol. I.p. 3©.
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T»rMo. dien ze die altoos nieten vonden, noch dat ook de gunft hunner Voor-
st MDc.

fl.ancjers altoos eeven beftendig bleef, zoo herriepen ze al ftraks deeze

van
f

Ge
gtc

blinkende tytels , en ze klaagden meede over den ellendigen ftaat in dit

Mannen, deel. (z) Doch tot een beeter verftant der Hiftorien , zyn nu reeds

al de vermaardfte Geleerden van een ieder Faculteit en Weetenfchap

in de korte Kerkelyke Hiftorie ,
gemeld , op dat de eerfte aanvan-

gers en voort-planters der zelve niet mochten onbekent zyn, alhoe-

wel ze ook al door andere zyn verhaalt geworden. (£) Van deeze nu

fpreekt iemand'aldus : Geen eenige eeuwe hadde voorheene een grootere tneenig-

te van geleerde Mannen gehad , als deeze , jazy ging alle de voorgaande i4de

eeuwen bier in te hoven. (/) En een ander zegt : Dat men de Geleerde, die

toen ter tyd maar alleen in Vrankryk geleeft hadden, niet eens in geen groot boek

zoude kunnen te zaamen brengen, (m) Welke, indien ze alle,of maar meeren-

deels verkeert zyn geweeft , gelykalshetfpreekwoord, uit ondervin-

dinge luid , zoo mocht deeze eeuwe wel te recht een verkeerde , en geen

gulde tyd genaamt werden. Ondertuffchen moeten we echter de voor-

naamfte Schooien nu ook indachtig zyn, die te dier tyd , namalkande-

ren zyn opgerecht , en die de meelte geleerde opgequeekt en in de wee-

reld gezonden hebben \ het is eevenveel hoe ze voor de reft moogen zyn
geftelt geweeft : doch van de Academiën zal hier onder gewag gemaakt

vetmaarde Werden. .
Dus zyrt 'er nu reeds al in 't begin der Reformatie opgekoomen ,

T ot°Goi<i- de Schoole tot Goldberg in Silezie , in 't Jaar 1 5 2.0 , alwaar die beroem-
bers- de School-Leeraar , Valentyn Friedland , Trotzendorp , van een Dorpby

Gorlitz, alzoogenaamt, totin 't Jaar 1556 , over de ^ojaarenlang om-

derweezen heeft , en door wien de meefte Geleerde in SileZie , Hunga-
rie , Poolen en Moravien zyn opgequeekt , hebbende ook weegens zyn
ftrikte fchool-tucht en oprechtheid grooten lof verdient. (w) Wyders

Louzanne. Dloeide , ontrent het Jaar 1530, en vervolgens de Schoole van Louzan-

ne , aan 't Meer van Geneve , en ontrent die zelve tyd , de Schoole van
iroonftad. Kroonftad in Zeevenbergen. (0) Daar na wierd in't Jaar 1538, de Schoole

straats- C * 'l Gymnafwm) van Straatsburg geftigt 5 in 't Jaar 1 54a die van Elbing in

b^s- Pruiflen,en in't volgende jaar de Schoole {P&dagogium) tot Stettyn.(^)De

slcttjm.
Schoole van Meiflen is wel voornaamelyk door den beroemden Joris Fa~

bricius
5
gebooren van Kemnitz, in hoog-achtinge gebracht, die aldaar

Meiffe». 00k x (y jaaren lang Rector is geweeft , en in 't Jaar 1571 overleeden. (q)

Fryberg. En de Schooien tot Fryberg , Anneberg , Marienberg , en Sneeberg heeft

sn«berg
g' Joan ^vms » Leermeefter van Fabricius noch opgerecht , en tot Fryberg
byzonderlyk heeft hy zulk een roem gehad , dat Hartog Hendrik zelfs

,

de PrinfTen Maurits en Auguftus , in zyn openbaare Schoole gezonden
heeft , en hen Livius laaten leeze'n. Terwyle moogelyk , byaldien hen
de waare vreeze Gods vroeg was ingeplant geweeft, in 't toekoomende
voor het gemeene befte een veel beeter grond Zoude gelegt geworden
zyn. (r) Van Michiel Neander , Retlor der Schooien in 't Kloofter llefeld ,

in 't Stolbergfche gebied is het bekend genoeg , dat hy naaft Melanchthon ,

de algemeene Leermeefter van Duitsland is geweeft : hy heeft ook zyne
letter-oeffeningen noch al vry wel tot wat goeds aangelegt , en om die

reeden veele boeken uitgegeeven en geleezen, (s)

4. Verders zyn 'er noch al verfcheidene andere Schooien en Gymnafïa ,

"by-

(/) Ibid. p. 143. «0 Vid.PetaviusRation. Tempor. Lib. IX. p. 641. Micrselius Hifi. Eccl. Lib.

111. p. 341. Scuket. 1 c. p. 3-feqq. Hottinge'msl.c. p. 97. feqq. Boeclerus Memorab. SccXVI.p.
178. 410. fcqq- (/) Micrael. 1. c. (m) Petavius 1. c. (n) Vid. Bahhafaris Rhau oratio de vitacjus

Tom. V.orat- Mclanchch. p. 817. &Tom. II. Script. Witttb. Publ.p. 59- BucholcerusChronol.

p. $-97. Regenvol fcius Hift. Eccl.Slav. p. 79. |(o) Swertius Athen. Belg.p. 73. 77. (/>) Ibid. p. 77.

83, (q) Bucho!cerus. p. 640. (r) Meitier. SchneebergifcheChronikp. 22.6. Mallerus Belchreibung
Freyb. Jenilius Hiltor. Antiab. &c. (t) Valciuinus Mylius in der Leich-Pred. Neandri. &c.
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byzonder bekent geworden , en onder anderen die totGorlitz, inde jaar mp.

Opper-Lousnitz , welke men in 't 't jaar 1565 oprechte 3 de Schoole tot
tot MDÖ -

Heidelberg, Nieuwhuis en Amberg , indePaltz, in dit zelve jaar, die
Goil " z '

tot Brieg in Silezie , vandenHarogjfom , in 't Jaar 15-7 2 opgericht. De Brie£-

Schoole tot AltorfT , in 't Jaar 1575- Die tot Korbach in Weftphaalen , JjJ*
in 't Jaar 1 578 begonnen. WttGymnajium totZerbft wierd van denHartog z°LZ

'

Jan Erttft geftigt , in 't Jaar 1 58 1
.
Dat tot Nieuwftad in de Paltz , int Jaar Nieuwftad.

1 578. Tot Heilborn in Frankenland , van den Markgraave Jam Fredrik
, mtumi

in't Jaar 1 j8i. De Schoole te Durlag, wierd van den Markgraave Emft Fre+ rtuBfei

drik,in 't Jaar 1583 aangelegt. Die tot Herborn, Ao. 158, ƒ , totSteinfort ,
Herbo «>-

Ao. 1 5-87 , tot Staade, A\ 19S8. (g) Tot Breflauw heeft Mr. mieter fin- staade.

centius het Gymnafium ontrent de 36 jaaren lang, tot het Jaar 1581 toe be- Brcfw.

roemt gemaakt. (/?) Ja tot Lunenburg heek die bekende Lucas Loffius ge- Luneburg.

heele 50 jaaren la;i2; in t Gymnafïuv gearbeid, en is eerftin 't Jaar 1 503
I geftorven. (i) TotMumter in Weüpliaalen was inzonderheid de Rector, Man&ec .

Joan Glandorp , zeer beaamt, {k) De overige voornaamfte Schooien in

• Duitsland , zoo alsze in de voorgaande eeuwe zyn opgekoomen , waaren
deeze. Die tot Zurich , in

'

't Jaar u 20. TotGeneve, 1535. Tot Lou-

j
wingen , ifóo. Tot Dantzig , in 't einde der zelver eeuwe. (/) En wel

1 voornaamelyk de drie Vorftelyke Schooien, in 'tJ^eurvorftendom van vorfteijke

, Saxen , MeilTen , Poorte en Grimme , van welke de eerfte , in 't Jaar
School<n -

• 1550 van den Keurvorft Maurits wierd gefticht. (m) Dien daarom ook
wel een grooten lof gegeeven werd , alhoewel het zeeker genoeg is , dat

wel voornaamelyk zyne twee Raadsheeren , Emfl van Miititz en Dr
. Joris

Kommerftad , daar toe het meefte geraaden en ook geholpen hebben, (h)

En met alle deeze uiterlyke toebereidzelen, heeft men nu buiten alle twy-
fel , op hetgemeene nut aan zich zelfs wel het meefte gedoelt, gelyk als

"er ook meenig menfch , ten minften van zyn natuurlyk beeftig weezen

,

wel tot iets goeds daar door is gebracht. Doch de manieren en inftellin-

gen, midsgaaders de daar by onderloopende oogmerken, waaren niet

juift altoos zoodaanig , als 'er wel tot een Chriftelyke en volmaakte tucht

]
en onderwyzinge vereifcht wierden. Ik zal hier ontrent nu al weederom,
uit de klachten der Oude eenige te voorfchyn brengen , en dan daar na in

1
zommige ftukken , de gebreeken eens wat naader aan gaan wyzen.

5. Luther zelfs , heeft reeds al in zynen tyd, zeer veel hiervan ge- Gebreeken

merkt en daar over geklaagt , ook de meefte fchuld hier van wel op de ie".

Cl0<

Overigheid en weereldlyke gelegt. In!t Jaar 1 530 lchreefhy aldus daar
van : „ Kan een Overheid de onderdaanen , die bequaam zyn , dwingen

,

„ om piek en roer te draagen , .... hoe veel te meerder dan , dat zy hunne
„ kinderen tot de fchooïe wel houden En te vooren : „ Maar nu men
„ rechte Schooien en rechte Kerken zal ftichten $ doch niet ftichten,

„ maar alleen het gebouw onderhouden , zyn alle de buidels als met
„yzere keetens toegeflooten , niemand kan 'er iets toe geeven 5 endaar
„ en booven rukt men de kinderen noch daar van af, haar niet gunnende

,

„ dat ze van de Kerke zouden onderhouden werden , .... maar zy ftoo-

• „ ten ze liever in de keel van den Mammon , en zy treeden ondertuffchen
,,Chriftus bloed als met voeten , en eevenwel blyft men noch al goede
Chriftenea (0) Andere plaatzen uit zyne fchriften, zyn nu al voor dee-
zen in een byzonder boekje te zaamen vergaadert. Melanchthou heeft
ook al in 't Jaar 1518, eene geheele oratie gedaan , van de verbeeteringe

B b 2 der

_ (g) Vid. Boeclerus Memor. Sec. XVI. p. 5- 1 1.5-80. 691. (h) BucholcerusInd.ChronoI. p 673.
(i)lbid. p. 07S. (^)Chytra;usDelic. Itintr. p. 35 1. (I) AilkdiusChronol.p. 274. (ra) G. Fabricms
orig. Saion. Lib. IX. p. 98. & Annal. Mifnic. p. 93. Seckendorff. Lib. III. p. ^.PenuchiusChro-.
nol.Portenf.F.II. pt-j. („) Dreffcrus P.II.Milkn.p.^fó. (#)Tom. U.Altenb.p 31b.
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jaar md. der letter- oefFeningen ontrent cte jeugd , gelyk ook na hem Alexander Ale-
totMDc. ^ ^ Maar of hier op de rechte verbeeteringewelgevolgtis, zulks

zal nu terftond openbaar werden. Ondertuflchen bekende ook eenander,

in 't algemeen van zyne gezindheid: Dat het arme volk maar zoo heen leeft

en fterft , gelyk als de beejlen , dat de Schooien , die zaai-tuinen der Kerke zyn,

zoo fchandelyk veracht werden , en defiudien terneer leggen: daarvan is hyna

alleen het quaade befiier en gebruik der Kerkelyke goederen te befchuldigen. (^)
oomaken Doch wanneer men de oude fchrift en eens wel doorziet , zoo zalmen

noch al meerder oorzaaken der verdurventheid in de Schooien vinden.

Het is waar , Melanchthon was eens van gevoelen , dat de geleertheid en-

kel en alleen weegens de Geloofs-verfchillen veracht wierd. (r) Daar.

nochtans de Papillen zelfs zich ook begoflen op de taaien en andere ftuk-

ken der geleertheid te leggen, en zegeenzins daarom verwierpen, om
dat ze de Lutherfche ook gebruikten. Een ander wende voor, dat de

¥™&a~ wysheid om die reeden zoo groot een nadeel quam te lyden , dewyl 'er

^ld"
d

" in de Schooien niet meer Latyn gefprooken , noch ook zoo veel gedif-

puteert wierd. (j) Weederom klaagden zommige , datde verzenen taa-

ien van geen waardye meer waaren , zonder tvvyfel , om dat 'er daar door
niet meer zoo veel eere en voordeden te bekoomen waaren , als meit

wel gezocht hadde : Waarom die tyden , improba tempora Mufis [flecht

voorde Geleerden] genaamt wierden. (O En de Geleerde Joh. Pojfelius

der mcht. deed 'er in een zeeker bericht aan Crufius , noch een oorzaak by , en voor-

zeide daar uit eene noch grootêr Barbaarsheid als 'er voor hondert jaaren in ds

weereld geweefl was, naamelyk , om dat zich dejeugd niet meer wilde regeere*

laaten , en dat de tucht ook niet dan een bloote naam in de Scljoolen was gewordenX

(m) Uit welke getuigeniflen dan klaar blykt, dat het van tyd tot tyd met
alle dien uiterlyken toeftel t'eenemaal verkeert, en quaalyk is afgeloo-i

pen.

wnsToot- 6- Doch, dat God hier toe geenen zeegen en byftand heeft konnen
ncemen. yerleenen , zulks blykt daaruyt, doordien 'er zoo uittermaaten wei*

nig , daar ontrent , na zynen Heyligen wille , en tot de waarachtige
welftandder Jeugd, en andere zielen, is verordent geworden. Ik wil

nu niet zeggen, dat men, volgens de voorgedachte woorden van Me-
lanchton , en andere ,>de Heidenfche Philofophie zoo zeer noodig tot de God-
geleertheid heeft geacht te weezen , dat men ze oordeelde onmoogelyk
niet te kunnen ontbeeren. Alhoewel hy wel meenigmaal gedrongen

wierd, om de waarheid te moeten bekennen ; naamelyk, datde Kerüe

noch wel eene andere maniere van onderwyzen noodig hadde , fohoon genoomen ,

dat alle de andere weetenfihappen noch zoo zeer bloeyden , en dat Duitsland Athc-

nf
nen zelfs hier inne overtrof. (x> Middelerwyle betuigen echter alle de orn-

onderwy- ftandigheeden , dut Melanchthon alle die Heidenfche dingen in de Schoo-
2inE

' len ingebracht , en , als goed en rechtzinnig , verklaart heeft , eeven

zoo wel als hy Arijloteles , 'en de Philofophie , onder de Godgeleertheid

hadde gemengt. Waarom iemand ook van hem fchryft , dat hy tot Wit-
tenberg , en elders , het Ryke der Letter-oeffeningen ( Regnum Ütera-

rium') hadde beftiert. (j) Men hoore nu eens , hoe iemand, deerger-
lyke vruchten van zulk een Heidenfch onderwys heeft afgemaalt : Te
deezer tyd hebben de menfchen nergens anders fmaak in , als , wat uit deeze Phi-

lofophie genoomen is. Ondertuffchen 'hoort, merkt en leert men de H. Schrift gantfcb

niet, maar zy legt weeder achter de bank , in een hoek: Derhalven Hinken, zelfs

ook

(q) Zepperus Lib. I. Polit. Eccl. cap. zi. p. 1 5-6. (r) Epift. ad Henric. VIII. R. Angl. Vol. I.

Epnt p. 71. (/) Tom. VI. Script. Publ. Witteb. Anno 15-04. (t) Eobanus Hefliis Lib. VI.SvIv.

p. 184. («) Apud Crufium, Lib. XI. Annal.Suev.p.831. (x) Epift. p. 179. (y) Joh. Hagiw
Vita Loticlvij p. 445".
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«nh nt> de tredikftoelen , voer 't volk, deeze allerheilig flc Eiuvigsliflen , Plato,]*"™®-
vvn vj/ «" /- j

_ _ M -, . ,
1 ! ,- .lot MDC.

Ariirotelts , Homerus, Euriptdes, Pindarus, Sophocles en andere van ditfiort i niet

daïze bier of daar maar tot een gelykenis dienen , maar ze worden , zelfs in de

wicbti&fic bewysreedenen , bygebracbt. Spreekt iemand daar maar iets teegen ,

tcrftond fchrtcuwt de gantfchc meenigte dcczer Heidenfche Philofophen: dat men

aJle de weetenfebappen verwerpt , en de Barbaarsheid weeder invoert. Vermaant

iemand zoodaanige Heidenen verder , dat zulke dingen maar alleenfpaarzaam , en

tot eetie verklaaringe , behoorden gebruikt te werden , foo fchrecinvt men

'venwei: Groot is de Diana! het geene dan, booven alles , eene fchandelyke

verdtiifteringe der Goddelyke waarheeden betoont, (z) En immers leerden de

longe menfehen , door het ieezen der Heidenfche Schryvers, en wel „f™^"
^oornaamelyk der Poëeten , niet alleen de fchrikkelykfte ondeugden , 'Jj-Jj^

'

chandelyke poetzen , en zotte vertellingen , welke, alseenpeft, die

irme zielen zoo zeer innaamen , dat de Oude naderhand te vergeefs over

ie verdorventheid der Jeugd moeden klaagen , daar en booven vergaa-

:en ze ook , door de naamen en befchryvingen der Heidenfche Afgo-

den , alle het goede, 'tgeene ze noch al elders hoorenmogten. Zoo
verhaald ook iemand, dat Melanchthon , in 't begin van zyn Profeflor-

chap, tot Wittenberg , Homerus , en den Zendbrief van Paulus aan Titus,

:e gelyk heeft geleezen. Voor welken arbeid hy ook deeze afgodifche

of-lpraak van zyne Leerlingen bequam : Dat hy eenvriend van de Godinnen zang go-

ler geleerdheid QMufen') was, op wiens haardfleede en altaaren hy een helder licht £"«£«•-

vilde aanfleeken, waar door hy haar ook geenen kleinen dienfl aandeed. Qa) Ge- dcn -

ykalshy zich ook niet ontzien heelt, om aan den Keurvorft tefchry-

ven : DatTerentius, naaft de Catechismus , den Kinderen het nuttelykfle tot de

\ verleeteringe des leevens was. (b~) Zoo t'eenemaal moeden zich nu Paulus

m Homerus , Chrijius en Terentius te zaamen vereenigen.

7. Ket klonk immers Heidenfch en Afgodifch genoeg , en gantfeh

i niet Euangelifch , wanneer iemand tot Wittenberg 4e Studenten tot het

Ieezen der onkuiffche verfoeylyke gezangen van Horatüis. aldus aanmoe-

digde.

Carmina arguti numerofa Flacci ,

Et fales gratos lepidosque liifus

,

Qui fluimt Dirces fcatebris , dicati

Difcite Mn/is.

Wanneer dan Melanchthon de arme Jeugd , door die zotte vertellingen

'en fpotteryen der Poceten , niet aangelokt hadde , zoo zouden hem zyne
.
Collegien wel niet zeer betaalt zyn geworden, (c) En daar van daan quam

j
het ook, gelyk als de voorgedachte Schryvers klaagden, dat alle deeze

,.
gruwelen in de

1

zielen zyner Leerlingen zoo diep Ingeprent wierden,
3 dat hun volle herte, door den mond, daar van overliep. Iemand ver-

jj
haalt ook , uit Job. wigandus , dat eên zeeker Lutherfch Predikant , van

t
.
het Huwelyk predikende , meer als 10 vaarzen uit Ovidius , vandeVry-

Jf
kond, in eene predikatie hadde aangetrokken, (d) Dit zy nu waar of niet,

r

ten minden komt men nu noch daagelyksal iets van diergelyke Heiden-

j
fche dingen op de Predik- en Profeffbraale-doelen , te hooren. Enrrien

j

heeft ook , reeds al in dien tyd , ontrent zoodaanige verkeerde lief-

hebbers des Heidendoms , wel te recht aangemerkt , dat zy ook een
Heidenfch leeven gevoert, en byzonderlyk in ontucht en dronkenfehap

f

& " 3 ge
~

(f) Cent. Magdeb.Tom.TX. prtef. (a) Apud Bacholccrumlnd.Cronol.p 484. &DrefTerum
P. I. Millcn. VI. p. 194. (4) Ap. Seckcndorff. Lib. III. P.T9S. (f) Jonas Tintius in Progr.
Tom. lil. Script. \Viueb. p. 24. (d) Laur.SuriusChron.p. 342.
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jaar md. geleeft hebben. Gelyk als Melanchthon zelfs , tergemeldter plaatze, van

GotWe

DC
' ^ e Poëeten (ook ^e Lutherfche zelfs) bekende

:
Dat zy geene vreeze Gods

loosvia hadden, en alle eerbaarheid t'eenemaal verwierpen, waarom hy ook niet toelaa-

«n.
F °ec

'

ten wilde dat Stigelius ProfeJJbr wierd. (<?) Van de Poëet, Petrus Lotichius,

bekent zyn Lof-reedenaar zelfs : Dat hy verlieft wasgeweefl , het geene alle

zyne vaarzen wel uitwyzen ; dewyle hy zich hadde ingebeelt , dat alles , wat meti-

Afgoderye fchelyk was , hem niet te veelkonde zyn. (ƒ) Dat ik nu niet ophaale , hoe die
deizdve.

zoo genaamj e Euangelifche Schryvers , de Heidenfche Goden wel uit-

drukkelyk aanroepen , en anderzins veele diergelyke fpreekwyzen heb-

ben gebruikt , die niet te verichoonen zyn. By voorbeeld , wanneer Eo-

banits Hejfus van des goeden Luthers aankomft tot Erfort aldus fchreef

:

Aonidas Comités auguror iffe reor.

Dat is : Hy geloofde , dat de Zang- Godinnen zelve met ffem daar heenen gereyft

waaren. En noch:

Expetlate diu votis , Martine , tuorum ,

Noftra Deiïm dextro numine tetla fubi.

Dat is : „Hy zoude hem doch in den naam der Gooden eens aanfpreeken. (g) De-

,, zelve Poëet noodigde ook elders zynen vriend , dat hy hem doch de

„geboorte-dag van Virgilius zoude helpen vieren , en by hem te gaflb

,,koomen , alzoo zy immers ook hunne heilige gooden hadden. (£)Eeft

„ander riep ontrent de nieuwe Regeeringe van den Keurvorft van de

„ Paltz , Otto Hendrik , de Gooden aldus na de rang aan :

Jupiter & celfos habitantia Numina coelos

Numina , perpetud CQncilianda prece ,

Ferte viam caeptis , (gf tantos Principis orfus

Dirigite , ut veflra res eat omnis ope.

De zin is : Jupiter en de andere Gooden zouden doch helpen, op dat door hunne

hulpe , alles gefchieden mocht, (i) Weederom een ander , fpreekt Appollos

aldus aan , als een vader der Poëeten : ....

Phosbe , Pater Fatum , qui mundum lumine cotnples

,

Mulleri dubias tu moderare vias.

Sic emenfus iter dum rurfus adiverit Albim ,

Ornabunt aram ferta rojaque tuam. Qk)

De zin is : Hy zoude Muller doch gelukkig weeder te huis laaten koomen , als da*

zoude men zyn Altaar met roozen en kranffen vertieren. En zoodaanige fchoone

Bloempjes, ( of aardigheeden ) zyn 'er by na ontelbaare indezooge-
noemde Rechtzinnige Poëeten te vinden , die den eenigen God niet eens

zoo waardig gekent hebben , dat zy hem noemen, ikzwyge, van her-

ten hem eeren zouden , offerende ondertuflehen aan de Duivelen der Heir

denen in zyn plaats.

verheffin. 8. Noch al veel lafterlyker en fchandelyker quam het voor den dag j

He?d"nen. wanneer de oude Profelïbr , ritus Winfemius opentlyk fchreef, dat Melanch-

thon , noch op zyn doodbed , den Studenten tot Wittenberg hadde aange».

raaden , Homerus te lëezen metdeezeLof-fpreuke : Dat'erzeekerlyknaafi

den Bybel geene beeter e of'nuttelyker fchriften waaren , als die van Homerus,
Sophocles en Euripides , derhalven moefl men die ook altooi in de Schooien in

fiand houden. Waarom hy de Studenten ook vermaande , dat ze alle zoodaanige

fchriften doch hoog zouden achten , en zich geenzins ontzien , om aan hen het bloei-

zei hunner Jeugd op te offeren. (7) Johan Major noemde de leugens en zotter-

nyen
(e) Apud Seckendorff. 1. c. ( f) JoHagins Vita Lotichii p. f72. f77- (g) P. II. Operum p. 118.

(h) lbid. p. 268. («V MicyJlus Lib. III.Svlv.p. 1Ó8. (Jt)Schoffeurs Tom. III. Script. Witt.p. 98.

(0Tom. III. Witteb. Script. Publ.p. So.
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jyen van Homerus , divinc vohmhia, dat is, goddelyke boeken. f>?) EM If'J*
0,

ïïnfemitK fchreef andermaal opentlyk : ,. Dat 'er geen beeter Schoolt-

,

loch beeter flrydplaats der deugden W3S , dan wanneer men Homerus las,

iet welke hv mcr de toeflemminge van ócn Heiden, Cicero bekrachtigde ,

terhaalende ook daar toe nog al de gemelde Loffpreuken van Melauchton.

n)Hoe dat hv Homerus.gWyï1 als een meejler en fontehie van alle volmaakte lee-

tnqen noemde, (0) Schoon 'dat 'er zelfs in de opent lyke wetten der Hooge-
phoole wel uitdrukkelyk gefchrecven ftond i ,, Dat men geenzins irj èene

,
Schoolevan Flato , maar in de Kerke Gods moeft denken te weezen ,

}
als waar in God de Vader onzes Hecren Jefu Cbrifli,en zyn Zoon teegen-

,
woordig was , en alwaar de H. Geefl , in veele jonge herten uitgeftort

,wierd... Al waarom 'er ook eene veel ernüiger opmerkinge , ontrent

.debertieringedesleevens win noode was, als 'er wel in een School van

[ Jrifioteles of Plato wierd vcreifchr. (/>) Of dit nu met de voorverhaalde

miren fpoorigc I.of-fpreuken der Heidenfche Zeede-kunde al welover-

cn-komt , is licht te oordeelen. Een zeeker oprecht man vermaande ter GevoeitH»ii i i i r^ • liiex on-

'clver ryd en plaatze, teegens de zoodaanige zeer wel : Dat tommïgê men- mm.

thtn de gedachten van Pbocyïtdes , Heftodiis , Phythagoras , Pindarus en andere

ïoëeten zoo hoc* als de Pfalmen , of ten minflenniet minder achten, waar door zy

•iet alleen hunne blindheid te kennen gaaven , maar zy deeden de Chriftelyke leere

daar door ook cene onverdraagelyk: Jmaadheid aan.(q) En hoedaanigI/tf;b<rr

,:elfs ook teegens alle zulke gruwelen en ergerniflên der arme jeugd is

litgevaarcn , zulks is uit zyne lchriften genoegzaam bekent , als waar

nne hy Ovidnts , MartialU , en andere fchandelyke onbeschaamde Poeeten

ïoemt , en Arijlotcles een verdoemden Heiden, e. z. v. (r) Ja Melanchthon zelfs*

loor de waarheid geperft , moed bekennen, dat die verzen , welke door

Dhriftcnen , en wel van goddelykezaaken gemaakt waaren, boovende
heidenfche met reede moeden geftelt werden. VVeshalven men wel lich-

olvk , in de plaats van deeze eenige van de andere zoort van Poëeten

aadde kunnen invoeren , gelyk iemand in dien tyd al op het tapyt

uacht
5 O) byaldien de Satan niet meerder voordeel met de Heidenfche

ndde weeten te doen, willende gaerne, terwylemen, zoo'tfcheeni

iet Pausdom hadde afgefchaft , een volkoomen Heidendom , zoo wel

n leere als in leeven , op de Hooge- en Laage-fchoolen, behouden.

Want hoe Heidenfch en gruuwelyk , jongen oud, na het voorfchrift

van zulke Heidenfche Zeede-Meefters- ( Moraliften ) geleeft hebben , zal

het aanftonds volgende verhaal genoegzaam ten toon (lellen en bekent

r
oaken.

9. Doch de Godgeleerde zelfs konden het dikmaals niet aan malkan-
deren verdraagen , wanneer iemand al te zeer op de Heidenfche Schry-
vers vcrliett wierd , alleen maar om dat het voor hun eigen aanzien en
hoogheid d te Hecht en fchoolfch fcheen , doch geenzins uit een drift tot

1 üod en yefiis Chriflus. Om die reede fchreef Dr
. "lacob Andrifz. van zyn tee-

... r» „ , 1 .1 n \ 1
J Schoollclie

:
genpirty , / ictoryn Stngel , door wien hy zeer ilecht gehaavent was : Die zotheid.

ififavfc letter-knibbelaar ( Grammaticus ) veracht alle menfehen neevens zich :

m zoude veel beeter uit zynen Pindarus daar wat konnen heen babbelen , als dat

i
Jjy de heilige dingen ver'onthcïligt. (r) En dit waaren waarlyk hier van de eer-

ifte vrueluen , naamelyk, hovaerdye en zotte inbeeldingen van geleert-

Iheid , wanneer men het een of het ander Grieks vers uit een oud Poëet
•bybrengen , en zyne Oratien , Brieven, Predikaticn, Afdankingen, of

an-
1 (*) Ibid.p. 86. (m) Ibid.p.ióo. (o)p.Ó40. (p) Tom. 1.:Script. Witteb. Append. (q) Tom. III.

lp. 140. & preef. in Comm. in Pfalmos. (r) Vid. Tom. IX. Altenb p. f2 1 . &Tr,m. VII. p 21

(s) Tom. I. Script. Wüt. p. 137. FcrtuchiusChronol.PortcnrP.il p 09. [t ) Epilt- ad Joh Mar-
kachium ap Fechtium Epill. Thcol. p. ij.q.
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joatiMD. andere gefchriften , daar mêe verderen en oppronken konde. Hetvvelki
tot md

. ^^^ .^ ^e |30e j^en van jg yoogaande eeuwe, en ook noch vooreen grooi

gedeelte der volgende eeuwe , eer men van deeze waan-wysheid de wak
kreeg , met verwonderinge ziet. Waar van die bekende School-leeraai

te recht fchrytt:, Men behoorde zulke groove , ongerymde , valfche , bygelto-

vige en zotte viiiligheeden de jeugd, in de Schooien en Kerken , zoo niet zondt\

ophouden voor te kaauwen , maar men zoude liever Gods Woord , van menfehen-

verdigtzels en divaaze vonden bevryt en onbezoedelt , den volke voordraagen. Goc>

heeft alle deeze leugens , tot het verkondigen en bevefligen van zyne waarheid

geenzins van nooden. («) En een zeeker Rechtsgeleerde klaagde insgelyks

.

dat 'er in de Schooien groote ondeugden in zwanggingen , midsgaadersfchandely-

ke manieren der Mee/Iers , leeljke en vuile woorden, door het verklaaren dei

fpreekwyzen vanPlautus en Terentius. (x) Doch het is ten uiterflen nadenkeT

lyk , dat alle deeze quaade gewoontens en misbruiken, onder de Lu-

therfche eerfl in Wittenberg , en op Luthers ftoel zelfs opgekoomen,
en van daar verder in alle andere plaatzen voortgeplant zyn: alwaar noch-

tans de goede Luther , 'm 't begin teegens Ariftoteles , en het ander Heiden-

dom wel ernftig heeft uitgevaaren 5 maar , of om dat liy zoo veel anders

te doen hadde , of doordien hy vreesde Melanchthon te vertoornen , heeft

hy aan deezen toegelaaten , dat hy den geheelen hoop van die affchuwe-

lyke en ergerlyke dingen weeder invoerde. Het kan ook wel zyn , dat

Filips , 1

door het voordellen van zyne goede oogmerken , en andere oor-

zaaken , hem daar toe bepraat heeft , dat hy 'er ten minden niet teegen

Efopnsfr- uitvoer. OndertufTchen vind men, dat Luther zelfs een groot vermaak ia
bclïn

' de Fabelen van E/opus gehad heeft , gelyk als zyne fchriften , en inzon-

derheid zyne Taafel-reedenen ook wel uitwyzen : hy heeft 'er ook zelfs

16 van in 't Hoogduits vertaalt ^ doch hy is , om dat hy gewichtiger zaa-

ken te verrichten hadde , niet verder gekoomen , alhoewel hem Melanck~

thon zeer daar toe aandreef, ( om dat het iets recht na zynen zin was)
en hy beloofde hem by een groot Heer , 1 000 guldens voor de Opdracht
te zullen leeveren.(y) En een ander wilde zyn leezen over de fabelen

hierdoor aanpryzen , om dat ze Luther zelfs naaft de Schrift, vooreen
van de nuttelykfte dingen hadde geacht, (z) Waar over Filips ook een ge-

heele oratie heeft gehouden, O) Men voerde ook , onder de naam van ee-
comedicn. ne groote nuttigheid , de tooneel-ftukken in , by geleegentheid der Hei-

xdenfche bly-fpeelei* , uit welke, ofna welkers voorbeeld zyaangeftelt

wierden , en zulks al weederom , door Melanchthons aandryven , die ook
om alle deeze dingen , een algemeen Leer-meefter van geheel Duitsland

wierd genaamd.

10. -Want hy prees de jeugd met veele woorden, de Heidenfche bly-en

treur-fpeelen aan , als meede , dat ze zich de verzieringen van Plautus en Te-»

rentius doch ter deegen zoudengemeen maaken, en dikmaals leezen , zoo wel om
het Latyn , als om de zeeden : (i) Hy verzeekerde hen ook , dat , hoe zy de
zelve meer zouden herleezen , hoe zy 'er ook meerder lufl toe zouden krygen , die

bedlinnen, enzich daar over verwonderen, (c) Het welke, behalven dat ook
wel waarachtig was , doordien het natuurlyke hejte doch altoos meer tot
-zulke zotheeden.als tot de kennifle van den wille Gods geneigt is. Maar,
-of nu deeze vermaaninge al heel wel overeenflemt , met die andere onna-
laatelyke plicht van ons , waar door men fchuldig is het Woord Gods dao-

en nacht te betrachten , en waar in men echter door zyn geheele leeven

,

on-

(11) Rollenhagen wahrhafft. lügen prsf. (x) Brunemannus de Jure Ecclef Lib. II. cap. 18. num.
61. p. 710. (yj Manhcfius Leben Luthen Pred. Vil. p. 68. ft) Tom. VI. Script. Publ. VVittcb.

p. 132- .(4) lom. I. Orat. p. 345-. (b) Adhortationeadled. Tragsd. &Com«d. Voluna. I. Epift.

Wiit p. ij-i . & Tom. I. Orat. p. 96. Icqq. (c) Ibid. p. 253.
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onmöogëlyk 'niet genoeg kan vorderen , zulks is aan dé ander kant . ook r-nrMo.

licht af te neemen. Van hem is ook het Zoo genaamde Greiorim-tcejl ,' 'in
"

,
de Schooien eerft opgekoómen , met- -dat oogwit , öm door het zelve ^,f

r ' us "

I

nieer kinderen in de' Schooien te lokken. Op het welke nochtans , ge-

. meenelvk na den loop deezes weerelds, niets als enkele dwaasheid en

dertelheid , tot gröoté verleidingeder jonkheid , bedreeven werd. Zyn
!

! Gedicht , het welke de leerlingen in dit Feeft moeten' zingen , luid wel

zeer goed "5 dat Cbrifhi alleen onzen Leidsman , enzynekenniiTe'onze

rëerfte Zorge behoorde te zyn , (d) maar tot noch toe is 'er in der daad

; niets minder , in de meefte Schooien in acht genoomen Maar! wel veel

i,
meer , hebbén de meefters zelfs de onnoozele jeugd , op 't fchrikkelyk-

\ (te , door hun fchandelyk gedrag , geérgert. „ Als wanneef by voorbeeld, sotte b~-

„ die Rector in Moraviè , Pcrifteriits , midden onder een Roomfche Ové- déSv^
„righeid j om den Jezuitén verdriet en {pot aan te doen , mét zyne len-

,, fchool-jongens, een blvfpel van Sufonna , in Duitfche verzen fpeelde,

,, waar in veele lchimp-fcheuten waaren 5 eri in Welk Spel hy veele Pee-

a
.„keiharingen , (of Gekken) met Jezuits-mutzeri uitrufte , die aan de

„hoeken niet dan met narre-bellen behangen Waaren. Waar over de

\
Pausgezinde , ja de Overheid zelfs zoo verbittert wierden , dat zy niet

i
lang daar m , alle de Lutherfche vvegdreeven. (<?) En diergelykévruch-

1. , ten brachten die eens ingevoerde dwaasheeden voort , op dat ik nu veele

il
andere zwakheederi noch bverfla. Men roemt gemeeneïyk, dat in dien

Tillen

. . tyd , de taaien weeder in 't gebruik zyn gekoomen , het geene ook , aan

en in zich zelfs wel goed en dienftig was. Doch , was de nuttigheid
ö<.MeIv*.y

r
groot , het misbruik en de zwakheeden , die zich daar ook al voort by misbruik.

vertoonden , waaren noch al veel grooter. Lufher zelfs moeit nóch al

veel daar van ondervinden en merken , die zulk een waan^wyze
quant , eens heel aardig afwees. Een zeeker Student fchreefaan hem ee-

nen geheelen Griekfchén brief, zich zelfs inbeeldende , dat hy hem
'

J

wel uitfteekende hadde uitgeflooft. Dën Dodtor antwoorde hem in 't La-

jtyn , verzoekende hem voortaan ontrent zulke dingen te verfchoonen
5

doch hy fchreefonder aan , deeze woorden met Hebreeuwfche letteren:

Mer Davtdfatis , lis faden ab , do die natu. Deezen G riekfchen Meefter ging

. daar over met alle Hebreen ën Rabynen te raade , hy trok eindelyk geheef

hier om na Augsbufg , en vroeg de Geleerde daar na, aan Welke Luther

, reeds die pots hadde bekent gemaakt , zoo dat het ten laatflen bp een

,
lachgerytje uitquam , en die man de ydelheid zyner iribeeldinge daar door

i

erkende, (ƒ) Elders werd verhaalt , dathet hem tot Smal kalden, op de
vergaaderinge zeer verdrooten hadde, dateenige Predikanten met Hebreeuw-

ze woorden badden aangevangen te prediken , en met Adonaf, Kyrie , Ddniine

,

daar ondergerëutelt , en zeer veel Latyn, Grieks en Hebreeuws , daar onder ge-

> hokt. Waar teegen hy ook over tafel' zeer veel hadde gefprooken. (g) Van
alle welke dwaasheeden , hier onder by het verhandelen der Predikatien,

noch wel wat meerder zal volgen. En diergelyke dingen zyn 'er by na on-
; telbaar , wanneer by voorbeeld, ook de minfte Dorp-Paftoor, Schryver of
; Schout, zyn eige Duitfche naam niet behield , maar dié Grieks of Latyn
moert doen weezen, hóe zeer die ook gedwongen wierd. Daarom noemde
zich Mèlancbthon ook zelfs alzoo -, daar hy anders op zyn Duits , Filips

Scbivartzert heete ,- David Kookpot moeft: Cbytraus genaamd worden, Joan
1 Huislicbter , Oecolampadius , Mattbaus Richter , Jiidex , Boekman , Biblian-

tter. e. z. v. Om nu te zwygen van de grillen en krakkelen, die de Grammati-

\\rx II. Deel. Cc ei

(d) Tom. II. Script. Witt. p'. 167. 0)Jerm. Hombergerus ap. Fechtium Epift p. 643. (f)Mat-
thefiusLeben Lvuheri p. ij 3. (g) Idem p. 164.
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ei en Critici ( Letterkundige en Taalfifters ) wel aangevangen hebben
voornaamelyk , wanneer 'er tuflehen Frifchlimts encrujïus de Letter-kryg

( Be/lum Grammaticale ) met de vervaarlykfte fcheldwoorden over en wee-
der gevoert vvierd. (/;) Omnuveele andere dingen noch voor byte (tap-

pen.

11. En 200 veel zy nu , van den (laat der Schooien , onder de Luther-

fche in 't algemeen gefprooken. Waar by wy nu maar in 't korte noch iets

aangaande haare Hooge-Schoolen zullen voegen , en wel voor eerft , zul-

len wy , volgens onze maniere, van alle de toen-nieuw-geftichte Aca-
demiën in Europa , iets in 't gros vernaaien. Al aanftonds in 't begin der
eeuwe , in 't Jaar 1 joi wierd 'er op des Keizers Maximiliaans aanmannen,
van den Keurvorft i=W/vK de Hooge-Schoole tot Wittenberg gedicht,

en den 1
8de Van Wynmaand eerft ingevoert. (i). Korts daar na , in 't Jaar

1 506. ving Joachim de eerde Keurvorft van Brandenburg , die tot Frank-
fort aan den Oder eerft aan. (£) In Spanje , wierd in 't Jaar 1 5 1 5 die tot

Alcala des Henoiez , of Compluto opgerecht , alwaar dat groote werk
des Bybels ook wierd uitgegeeven 5 en niet lang daar na ook die tot Sara-
goiïa , in't Koningryk van Arragon, van Ajre/devyfde. Verders heeft

Filips Hartog van Pomeren , in 't Jaar 1547 die van Gripswalde weeder
in ftand gebracht. Het jaar daaraan, heeft de Keurvorft JanFredrik, de
Academie tot Jena aangevangen , welke echter eerft daar na van zyne
Zoonen , in 't Jaar 155b, recht ter deegeis in ftaat gebracht. De Marp-
burgze Hooge- Schoole , is van den LandgraafFilips , in 't Jaar 1 5 z6 eerft

begonnen , en daar na in 't Jaar 1535 weeder herftelt , en ook Ao. 1 54 1 ,

met nieuwe voor-rechten begiftigt. Die van Koningsbergen wierd insge-

lyks in 't Jaar 1544, door den Hartog Albert eerft gedicht Zoohaddé
ook in Denemarken , Koning Chrijliaan de tweede , reeds al die tot Kop-
penhaagen opgerecht , welke nochtans Chriftiaan de derde , eerft in 't,

Jaar 1538, na den oorlog weeder in ftaat ftelde. Vervolgens heeft Filips

de tweede,. Koningvan Spanje, in 't Jaar i$di, de Hooge-Schoole tot
Douay in Vlaanderen ingeftelt.En de Straatsborgers,hebben in 't jaar 1566,
van hun Gymnafwm eindelyk" ook tot eene Academie gemaakt. In 't Jaar

1570, is die tot Befancon , in 't Franche Comté , als ook ter zelver tyd , die

tot Compojielle in Gallicie opgekoqmen. Verders hebben de Heeren Staaten
Holland , en nïllem , Prins van Oranje , de Leidfche Hooge-Schoo-
le ,. in 't Jaar 1575 den8 llen van Sprokkelmaand, ingehuldigt, en des
Hartog van Bronswyk , heeft in 't volgende Jaar de Helmftadiche Hoof
ge-Schooien opgericht. En eindelyk is die tot Franeker , in 't Jaar 1 yb

ƒ

in Vriesland gefticht , en in 't Jaar 1591, die van Dublin inYrland,
door de Koninginne Elizabeth weeder ingeftelt geworden. (/) Uit welk
verhaal men wel ziet , dat het aan uitwendige toebereidzelen der geleerd
heid nergens ontbrooken heeft , byaldien het maar werk-plaatzen des FL
Geefts geweeft waaren , gelyk men aan hen dien eertytel wel geeft , doch
waar van wy het rechte teegendeel wel haaft zien zullen. De verftandig-

fte merkten ook zeer wel aan, dat het inftellen van zoo veele nieuwe Aca-
demiën , meer fchaade als voordeel zoude toebrengen, nadien hier door
de oude maar t'eenemaal vertreden en verlaaten wierden, en dat de andere
daarom ook noch al niet recht in ftand waaren , zoo dat het 'er dierhal-

ven ook over al heel ellendig en (lecht uit zag. (»j)

iz. Doch nu de Wittenbergfche Hooge-Schoole devoornaamfte,en

ge-
(/;) Crufïus Annal. Suev.p. 788. 796.&810. (/') Georg. Fabricius Lib. VII..Ori&SaïQn.p 797.

Chytrsus Lib. V. Sax. p. 128. AndreasSeunertusin Athenis Whteb. &Suevus in Acad Witreb.
Scriptujubitó&c. (/c)Chytrsus Lib. VI. p. 148. (./) Iidcni & A6U laaugurationum twigular. Mid-
«iendorpius de Academ. &c. \m) Chyusus Epift. p. 344.
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gelyk als de moeder van alle andere zal geweeftzyn , en dat men uit hia? £,"*££;

rentoefiand de overige wel het befte zal kunnen ieeren kennen , zoo zal Gcfte i tl..

ik hier alleen eenige aanmerkingen , aangaande de zelve , ter needer "^ A"

ftellen , zoo nochtans dat de andere daarom ook niet t'eenemaal vergee-

ten werden. Voor eerft dan is het genoegzaam bekent , dat Lutber deeze

Hooge-Schoole, zoo wel als alle de andere, voor zoo verre, alsze niet

recht hervormt, en van het Paapfche Heidendom,gelyk gezegc is, waaren Luthers

gezuivert geworden , verworpen en verdoemt heeft. Want dus fchreet
°'

hv * onder anderen : ik benvangevoelen, 'dat 'er geen beeter Pauffelyk of Kel-

zerlyk werk gefebiedeu kan , als eene goede verbeeteringe der Hooge- Schooien
$
ge-

lyk 'er geen duivelfcber weezen altoos is , dan onverbeeterde UniverJIteiten. (w)

Verders : ik hebbe groote vreeze , dat Hooge- Schooien wy'de poorten der bellen

zynMaldieu zy niet heel naar/lig de H. Schrift oefenen en in 'tjonge volk inframpeH.

(o) Maar , hoe nu deeze is ingeprent geworden, zulks toont ten deele Eiiendigeö

het verhaal van de Heideniche Schryvers, en ten deele, het volgende A^de"

van de Philofophie , waar uit dan het befluit heel licht te maaken is. El-
m 'cn '

ders werd zyji gevoelen aldus verhaalt , en ook van de Lutherfche Hoo-
ge-Schoolen zelfs. De Academiën en Schooien beginnenook alweeder tevallen,

en op de zuivere Leere des Geloofs wordgeen acht altoos meer ge/laagen , maar de

Schoolaflyke Theologie gaat over algeweldig in zwang , en daar worden veele nieu-

we fiylen enfpreekwyzen weeder ter Kerke ingevoert. e. z. v. (/>) Dat dit nu in al-

le deelen aan YVittenberg , en elders is waar geworden , zulks heeft de
bedroefde ervaarentheid genoegzaam van tyd tot tyd aangeweezen. De
eerfte Hoogduitiche Academiën onder 't Pausdom waaren , nadegod-
delooze manieren der ltaliaanfche , door den Paus en zyne troetel-kin-

deren opgerecht. (£) Deeze gruwelen waaren 'er nu reeds al uittermaa-

ten diep ingewortelt , dat de Reformateurs 'm 't begin het zich niet onder-
neetnen dorften , om zoo veel in dezelve te veranderen. Naderhand
itoni dit Heidenfche en Paapfche weezen ( ofwerk ) veele zelfs wee-
der wel aan, en zy koefterden het onder allerhande fchoon-fchynendè
voorwendzels , om dat den ouden Adam heelefraaye dekmantels, voor
zyn vernuft en eigen-wille daar in vond. Enalzoo is het zelve, tot op
deezen dag toe al verder voortgeplant, en zyn daaruit de gruwelen der
venvoeftinge , in alle landen , ampten en leevens-ftaaten verbreid gewor-
den. Gelyk als nu meerendeels, de leerwyze daar op gegrond zynde , Godioos-

niets altoos en docht , zoo volgde ook noch al een veelgoddeloozer opgcvolgr.

leeven daarna ; waarvan we maar eenige getuigeniffen zullen bybrengen.
Voor eerft vind men, dat'ergeene, of ten minden geen genoerrzaame
order is gehouden geworden, en derhalven de Overbeeden zelfs in vee-
le dingen de fchuld gehad hebben. Hierom bekenden geheele Vergaade-
ringen ( Collegia ) tot YVittenberg , opentlyk : Dat het te wenfehenwas , Gebrekder

dat men de tucht en kaflydinge met wat meerder ernfi handhaafde. Doch , alzoo de
tucht '

tvccreld nu oud en zwak was , zoo deed men wat men konde. (r) En noch : Men
(. pioeft wel bekennen , dat bet met de Regeeringe op de Hooge-Schoole alteflaaperii

\.
teegiag ; maar dat was nu des wcerelds loop , zoo dat 'er over al wat aanfcheel-

, de en ontbrak , dewyl ze oud was. (O Insgelyks wierd ter zelver plaats in
't Jaar 15.62, dit gefchreeven : IVy hebben tot nu toe tot groote openbaare erger-
nis , en onze droefheid veelefchaaden geleeden , door het nalaaten der tucht , die
ook noch al da.jgelyks toeneemen , en de letter-oeffeningen en goede zeeden den on-
dergang, als ook eene eeuwig-duurende verwerringe dreigen, voerende ook een rrod-

.
looze en blipde Barbaarsheid in, deplaats van een menfebelyke ivelleeventhetd'in

Cc z Ja

(») Tom. I.. Altenb. p. -r;f. (o) Ijbïd. p.677. (/>.) Aurifaber in Tifchreden Luth. f«)Conrino-,
de Antiq. Academ. c. 3^. (r)Tom. III. Script. publ. Wittcb. p. 13'jf. <»Tom. V.pnsf.

°
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jaar md. ff) Ja een ander zeide ronduit : Dat alle tucht en ontzagvolkoomentlykop de
tot mdc.

Univerjjteitenverclmenenwas. (w)

qj.aadge- !-j. De oorzaak nu van zulk eenen bedroefden ftaat was meeren-

Hoog
-

Lr

deels het quaade gedrag der geener, die tot de jeugd zouden aanvoeren.
lcckuis. pMt waaren niet alleen zeer veele aanftootelykheeden onder de Pro-

feflboren , maar ook voornaamelykgroote oneenigheeden , na-yver, val-

fche befchuldigingen , afgunft en krakkeelen , waar van hier onder noch

breeder zal werden gehandelt , wanneer we van deeze ftofTe zullen fpree-

Nydigheid. ^en Aldaar benydde de een den anderen , als hy meer toehoorders had,

gelyk iemand aan zyn Vorft klaagde , dat zyn Mede-Amptenaars moeye-

lyk waaren , om dat de lefTen der Godgeleerde alleen den toeloop had-

den, en de andere verlaaten wierden, (x) Om nu niet te fpreeken van de

Luiheid, overgroote luiheid en flaaperige verhandeling der lefTen , zoo dat ook
omtrent de minfte dingen weinig of niets wierd uitgerecht , en de Lands-

Heeren zoo veele icco ryksdaalders te vergeefs moeften uitfchieten. Als
wanneer by voorbeeld,iemand aanmerkte,dat Homerus doolinge van Ulyjfes

( die nochtans in dien tyd noch al vlytiger als iets anders gedreeven

wierd ) op geen eenige Hooge Schoole ooit geheel was verhandelt

geworden, (j) Waar door ongetwyfelt de Studenten insgelyks luy,

ongebonden en ondeugend wierden. Om nu te zvvygen van de an-

dere ongerymtheeden , die 'er zomtyds wel voorvielen , waar onder

men milTchien ook wel reekenen kan , dat men dikmaals kleine kinderen

Reaoi- van Hooge-ftaats perzoonen tot Rectors maakte ; weshzlven de Baron
fchap

' van Sonnek in zulk eene geleegentheid , by de 0r^7> zeer wel zeide : ik

verwondere my , wanneer ik mynen zwakken ouderdom in onweetenheid betrachte

,

waarom gylieden juifi aan een jongelingen kind het Regeerders ampt vertrouwen

wilt , gy moogt zelfs bedenken , hoe wel en vorderlyk ditgedaan is. (z) Want

,

dat men maar alleen eenen heerlyken luifter en andere dingen gezocht
heeft , wanneer men diergelyke mommeryen fpeelde, is licht te zien

j

en dat 'er weinig of niets is uitgerecht , wanneer 'er in de naam van zulke
kinderen , al iets bevoolen wierd , zulks kan men ook niet loochenen.

Derhalven bleef het wilde woede leeven , zoo wel tot Wittenberg als

elders , al meeft ongeftoort , fchoon genoomen , dat ook Luther zelfs

aldaar meenigmaal met zyn gezag en ernftige vermaaningen doorbrak en

codddoo- een fchrik maakte. Want de volgende fchriften betoonen genoegzaam ,

^mdcn " dat men geftaadig alles moetwillens overtreeden heeft , en dat door de

plak-fchriften en andere al te zwakke middelen , het zuipen , hoereeren,

vechten en diergelyke heel weinig belet wierden. Dit quam daar van daan,

om dat men doorgaans den waaren grond aller wysheid en vroomigheid,

ja God zelfs , met zyn Licht en Regeeringe t'eenemaal vergat , en hem
weinige Leeraars en toehoorders recht ter deege getrouw en gehoor-

zaam waaren ; hier door genooten zy ook aan alle kanten de vruchteri

van haare werken, 't Is waar , Luther , en na hem eenige andere , bemoey-
den zig wel , om hier en daar noch al iets te beletten 5 maar het duurde
niet lang. Onder anderen is 't openbaar , dat Luther , wanneer op een tyd

,

in 't Jaar 1 543 eenige vuile vrouwluiden de Studenten zeer vervoerden , in

een aangeplakte waarfchouwing zeer plomp,en onbewikkelt,van de Spekt-

hoeren en Spekt- Studenten , gefprooken heeft, en gedreigt , datdeKeur-
vorft den Spekt ( een bofch by Wittenberg ,) en de viffcherye zoude door-
zoeken laaten : in welke beide nellen noch dagelyks de Satan geoffèrt,

en met zuipen , hoereeren en boeveryen gedient werd. O) Voorheenè
was

(0 Ibid. p. 241. Add. Tom. I. p. 203. Tom. II. p. 139. (;<)ChytraeusEpi(l . p.241. (x) Chytrxut
Epilt. p. 9>ii . (y) Ibid. p. 296. (*) Tom. III. Script. Publ. Witteb. p .yo. (a) Tom. VIII. Altcnb.p. 343.'
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was het ook reeds al tot Wittenberg gemein , en gelyk als de moode , dat j«ar md.

de Studenten met de allerzotfte kleederen langs de {traaten liepen , en in-
' ot MDC "

zonderheid onder hunne korte narre-manteltjes,korte poken droegen (b)

\a. Naderhand nam dit ongebonde goddelooze leeven op de Acade-

miën dagelyks meer en meer aan.gelyk als het overal.onder alle ftaaten van

.menfehen oogzienelyk flimmer wierd. Hier uit dan ontflonden de vol-

gende klachten. VeeIe vreeten en zuipen, terwyl de Kerk zeerjammerlyk (laat , ze °"?cb °.n
~

loopen vermomt met geweer door dejlad , verontrujienkranken en zwakken , be- deneive.

fchaadigen de onnoozcle , die ben ontmoeten , en zepleegen allerhande baldaadig-

heeden. (t) Het leeven der geener , die op de Hooge- Schooien zyn , is regelrecht

teegens de injiellinge der gemeente Gods , alwaar niet alleen alle welluftig- en

moedwilligheid , vreeten en zuipen , ongefiraft doorgaat , maar 't is ook zoodaa-

nig eene gewoonte en moode geworden , dat het een ieder , zonder eenig ontzag der

Overigheidgeoorloftfchynt, 't welk nochtans de menfehen buiten den heemel/luit.Ja

veele hielden' t niet eens voorfchandelyk,vermids het op de gemeene wyte gejehiede

en toegelaten was.Ook zoude men niet eens zynfchande zoo zeer durven bekent maa-

ken .met alle de Academifche boosheid te verhaalen.zoo gruwelykgaat het'er toe.(d)

lemand.die toen ter tyd met die van Wittenberg oneens was , fchreef van

hen,ontdekkende de vvysheid,midsgaders de oorzaaken des onheils,aldus:

't Is door 't ganfche landruchtbaar , hoe lichtvaardigen goddeloos zich veele on- Najaatig.

der hen door onkuisheid , fpeelen , Gods-lafieringen , quaad-fpreeken , vloeken , Próferfoo-

<volzttipen , en andere vuile taal en gebaarden draagen. Evenwel moeten ze enkele
""*

vroome kinderen zyn , en hunne Meefiers gehoorzaam , als zy maar de dwaalingen

rneede helpen verdeedigen 5 en niemand moet ongelyk hebben , als alleen, die van

hunnen Meefler , den Heere Chrifius niet willen afwyken , voorgeevende dat de

menfehen geen blokken zyn , en zich niemand zoo naauw aan den heemel binden

kan. (e~) Waar uit dan klaar blykt , dat moogelyk de blindheid der Pro-

feflooren zelfs , en hunne ongoddelyke gronden ( of Principia ) van de DueUeD«

vryheid heel veel fchuld daar omtrent hebben. Dat ook het vechten en

liaan reeds zeer gemeen is geweeft , toonen andermaal de toen uitgegaa-

ne verbod-fchriften 3 en word in 't byzonder gewag gemaakt , dat deeze

I

quaade gewoonte van malkanderen uit te eilfchen en dood te fteeken , uit

i Italien te gelyk met de andere vrye konften was over gekoomen. (ƒ) En
> dit was nu het fraaye Studenten-leeven , het welke de Keurvorft Jan Fre-

drik , uit boerterye alleen het broederlyk fludeeren plagt te noemen , (g)
! welke dan ook wel haafl: merkten , wanneer de Overigheid noch een wel-

gevallen aan hun reukeloos leeven had , en het derhalven daar op aan lie-

ten koomen. Op dat ik nu niets zegge , van den onbefchryfïelyken hoog-
moed en inbeeldinge , waar door de gemoederen , by een ydel weeten hooS-

wierden opgeblaazen , en tot verheffinge van zich zelfs en tot verachtin-
moed '

ge van andere , tot twiften, difputeeren, quaad-fpreeken, fchelden,

en fchanden gedreeven wierden. Van Melanchthon wil iemand verzekeren,

dat hy zoo uittermaaten vaft op zyne eigene meeningen heeft gedaan

,

dat , by-aldien ze iemand nietterftond, als waarachtig (ofautbentyk')

wilde aanneemen , hy hem al opftaande voet voor een gaaperd ofzot , en
botten dommen eezel hadde uitgemaakt, (/ƒ) Ten minften is de Acade-
mifche hovaardye en ydele inbeeldinge , een bron van-alle oneenigheid

onder de Geleerde , en wel voornaamelyk onder de Theologanten geweeft.

Om nu van de andere gruwelen der Hooge-Schoolen breeder te fpreeken,

zulks laat teegenwoordig de plaats noch tyd alhier niet toe.

Cc 3 iy. Om
(J) Tom. I, Script. Witt. p. 21. (c) Tom. II. Script. Witt. p. 96. (<f)JIbid. Tom. VI. p. 410.

(t) lm verzeichnifs der belchwerlichen pundten in D. Majors Vorrcde der Poltill. (ƒ) Tom 1.

Wittenb. Script, p. 6j. (g) Sagittarius Hift. Joh. Frid. p. 64. (i)MatthxusRatzenbergerHift.
Mft. Joh, Frid. p. zo;
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TaarMD. i «•. Om echter alhier iers van eenige Academifche gebruiken , uitliet
toe mhc.

p auS(jom overgebleeven , gedachtig te zyn 5 zoo heeft men tot eene zeer
«o- groote ergernilfe , en fchaade der teedere jeugd , het goddelooze heiden-

iche deponeeren , noch op de zoo genaamde Euangeliiche Hooge-Schoo-

len , onderhouden
5
ja noch wel dikmaals als een zeer groot heiligdom,

ernflig verdeedigt. Nietteegenftaande dat de ltaliaanen en Franfche,

meerendeels zulke zotte poetzen niet meer toelieten, en ook partydi-

ge zelfs bekennen moeten , dat het alleen gedaan werd , om de nieuwe,

aankoomende Studenten wat geld uit de beurs te kloppen, (i) opdat,

naamelyk , de Academifche fpot-vogels hunne inkomften niet verliezen

zouden , met welk geld zy wel in hun eige geweeten zyn veroordeelt ge-

worden. Maar , hoe flecht alle deeze dingen den Chriftenen
, en wel

voornaamelyk de Euangeliiche paffen , zulks is van zelfs klaar. Opdee-

promo- ze wyze heeft men met een en het zelve oogmerk , alhoewel onder een
tien

- ander vocywendzel de Promotien behouden , zoo als die van den Anti-

chrift volgens het voorgemelde verhaal,wel eer bedacht en ingeftelt waa-

vanBacca- ren. Ja , daar tot Wittenberg het gebruik vinBaccalaurizen te maaken

,

burizen. > t zeedert eenen langen tyd achter gebleeven en vergeeten was , zoo
zocht men het zelve nochtans daar na weederop, geevende daar van

deeze reedenen , opdat de menfehen dies te meerder van de letter-oeffe-

ningen. houden , en de jeugd dies te naarftiger ftudeeren zoude, (f) AI-.

hoewel 'er elders gaerne toegedaan wierd , datmenjuift om deezen tytel niet

behoefde te tiviften , alzoo. het maar alleen eene welleeventheid was , dat men de

inftcHingen , ontrent hetgemeene leeven , die eens ingevoert waaren , niet te licht

verachte. il) Met welke reede ook wel andere heideniche en verkeerde

gewoontens verdeedigt konden werden. Daar .en teegen bekende een an-

der weederom :"„Dat'er weinig of niets aan geleegen was , ofiemand

,, deezen of geenen naam hadde , wanneer 'er maar anders waare deugd

„ en gehoorzaamheid was , en wierden zoodaanige getuigehiffen van ge-

,,heele Vergaaderingen maar van eenen gemeenlykvereifcht.(m) Luther

zak ipreekt ook meenigmaal heel fcherp van de gemeene Doclors-tytel;
tytei. gelyk als hy ook noch wel veele andere grouwelen aanraakt. Och wilde

God, fchreefhy, dat 'er eens eengrof'zwyn van Parys (uit de Hooge-Schoole)

voor den dag quam ,. en het nootje eerfl opbeet , op dat ik klaarder en breeder hun-

we vervoerende ditivelfche hnfl konde voor de xveereld open leggen , en aan een ie-

der vertoonen , wat voor onchriflelyke , en vervloekte afgryfelykheeden 'er ai

onder den Chriftelyken naam en den tytel van Dottor der Godgeleertheid , inde
6odge

:
Hooge-Schoolen verborgen zyn. (») Op een andere plaats oordeelt hy 'er noch

leertheid.

^j wat g^niaat jgj_er van t alhoewel hy het vooreen flechte zaak houd ,

fchoon men andersdaar noch al heel veel werks van maakt, wanneerhy
aldus lchryft: iVy behouden in de Hooge-Schoolen die Gradus of'Trappen , dat

men. zonnnige tot Magifters en Doótors maakt. Alhoewel zulks in zich zelfs een

heel flechte en geringe zaak is : maar men moet daar meede de menfehen in den

nood dienen. (0) Nochtans gafhy elders genoegzaam te verfïaan , dat meh
nu noch al veele Paapfche gruwelen vaft hield , om den Paus daar door te

behaagen. Want ai,s ,'er in 't Jaar 1 5 z} , tot Wittenberg twee Doctooren
gemaakt wierden , zoo fchreefhy : De Keurvorfl hadde nu goede gelee-

gentheid om te huichelen {die zoo vreesachtigen bezorgt was} dewyl men doch

de pau (jelyke gebruiken noch al bleefgoed-keuren , waar meede hy wel bewyzen

konde , dat nu immers noch niet alles was afgefchaft. (ƒ0 Gelyk als ook de Paus

de

(f: Midöendorpius Lib. I. de Academ. p. if f. (k.) Vitus Winshemius Tom. I. Script. Witt. puW.
p. 49. &Tom. I.orat. Melanchrh. p. 472. (l)Tom. I. Script. Witt. p. 37. (wjChytr. Epiiï. p. 5-1 ƒ.

(n) Tom. 11. Altenb. p. yó. (o) Tom. IX. Alt. p. 1279. (ƒ>) P. II. EpiÜ. p. 111.,
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de beveftigi'Dge van die zaaken zich nu noch al aanmaarigde , (cf) en tot ji»md

Krfurt , aan de Lutherfche hetMagifter maaken verbood, (r) En het was
' ot

te wenfchen geweeft , dat 'er onder zoodaanigen/wmo^ee/vHaltyd dat

aeene gezocht was geweeft , waar van iemand zeide : Dat den Doftor-tytel

%>ie bevorderinge tot enkele benaauwtheeden , zergen , firyd'en gevaar was , en

^ecnzins tot rykdom , eere of wellujl. (5) Terwyiedaar en teegen de klaare

ondervinding? heel iets anders , helaas ! heeft uitgeweezen. Van de

Doclooren in de Rechten, zullenwein't iz^c Hcofdftuk meerder hoo-
°

d^
00rcn

ren. Doch van de Doftooren in de Genees-konft , hoedaanig die geftelt
B

waaren , hiertoe mag de navolgende klachte vznTheophraftus Paracelfus

genoeg zyn , die in de Voorreede over zyn 3* boek van de groote

Wend-heel-konft , aan den Keizer Ferdinand te vinden is. Alwaar hy dan kunde

zegt : „Daar zyn teegenwoordig 300 Doftooren of 400 en meerder

,

„ die in de eerfte tyden geene koks der Genees-meefters zyn konden , zoo

„zeer is de Genees-kunde onder het gemeene ongedierte gekoomen , en

„alle die, welke anders nergens toe goed of nut waaren, diewerden nu

i „ Genees-heeren , Meefters en Dodooren , waar van 'ereenefchrikke-

1 „lyke meenigte onder Duitlche en Italiaanenis , tot groote fchande van

„ ons Chriftenen , dat wy onze confcientie zoo lichtvaardig achten , en

„ ons geweeten en vroomigheid zoo uittermaaten Hecht verkoopen.

M .Want de Hooge-Schoolen maaken de zulke tot Doftooren , die het ge-1

: „heel niet waardig zyn, en die daar toe ook niet deugdzaam , niet ver-

1 „ftandig, niet bequaam, niet veilig genoeg zyn. En die Doftooren zen-

I „den zy dan aan Vorften en Steeden, e.z.v. Gelykalsookdie vanzy-

1 nen vriend, D r
. Dalhuizen , inde Voorreede over des zelfs Heel-kundige

werken , alwaar hy aldus zegt: „Het gaat 'er immers overal, ontrent

„de kranke zoojammerlyk en beklaagelyk toe, dat 't my ten hoogften

: „wonder geeft , dat dit de Hooge Overigheid doorgaans zoo lyden en

„ verdraagen kan. De Romeinen hebben wel om veel flechter oorzaaken,

„ alle hunne Genees-meefters uit de ftad gejaagt. Indien mi die zelve

„Overigheid teegenwoordig noch leefde , ik vreeze datzede heedens-

„ daagfche Medicyns in haar geheele Ryk niet zoude willen dulden ; zoo

L, t'eenemaal is 'er geen konft , geen verftand , geen orde meer in de Ge-
nees-kunde. Wat by geval wel gelukt , dat pryft men .... Doch , dewyl

„ het nu zoo gemeen is , dat men voor een klein geld Doftor kan worden,

„zoo verwondert het my niet, datdekunft zelve heel duur eii raar is ge-

„ worden. Want niemand benaarftigt zich nu meer om de weetenfchap

„zelve •. zy werd maar vars van de Hooge-Schoolen, meteenige xoo

„ Recepten , uit de boeken gefchreeven , of anders ook wel gëerft , in de
„naafteftad, daar hoop is van geld daar meede te winnen , aangevangen.

„En wat iemand al niet doen kan, daar mag hy nochtans zich wel geruft

,, over beroememWant dit is nu by de Genees-meefters zoo zeer gemeen,

„ dat men 'er geene acht meer op flaat. Hy zie maar alleen toe,dat hy wel
„ flik-flooyen en een ieder na de mond kan praaten. Alsdan, by-aldien

„het Kerkhof wel gezeegent werd, zoo is de Genees-heer ook dies te

„ ryker. e. z. v.

16. In 't algemeen laat het zich aanzien , dat deeze dingen de meefte
menfchen veel hovaardiger en ftouter gemaakt hebben , waar uit veeltyds humoor?

krakkeel , twift , om de voorrang en meer andere diergelyke aanftoote-

lykheeden gereezen zyn : Gelyk als iemand dit ook waardig geacht heeft

om het in zyn ChronykofJaar-boek te zetten, dat'ertotZwikkouw,
een

(9) Mdanch. Confil.To.il. p.ióy. fr)Scultetus Annal.To.I.p. 81. (1) Chytr. ex orat. inaug.

Epilt.p.jn.

»



2o4 K E R K E L Y K E XTl.Zoeh

ja«MD. een Archidiaken aan, eenPaftoor dehoogerhand hadde betwift , om die
totMDc.

ree£|e a^een j dat ny geen Magifter was, waar over zy ook tot hunnen

dood toe , teegens malkanderen gekrakkeelt en toornig geweeft hadden.

(O In 't byzonder ging 'er ook heel veel onrechtvaardigheid met hetMa-
gifter maaken in zwang, het welke ook t'eenemaal onverantwoordelyk

jftjf
ftcis

is. Men hadde uit het Pausdom , de Confcientie-dwang en het menfche-

lyk gezag meede gebracht , derhalven moeften ook de Candidaaten , in

verba Magiftri , op de meeningen hunner Profellboren , volkoomentlyk

fweeren. Het geene Andreas Ofiander die van Wittenberg ook voorhield
j

\vanneer hy fchreef : „ Een Doclor of Magifter, tot Wittenberg gemaakt,

,, is een arm gevange man , zynde door eeden in zyn geweeten verftrikt

„ en verwert £ want hy heeft Gods Woord verfwooren . en de Leere van

„ Filips beëdigt. Hy heeft zich het gebit in den mond laaten leggen , dat

„ hy in wichtige Geloofs-zaaken niet fpreeken wil , vooral eer hy 't met

n de Oudflen , die de belydenis valt houden , heeft beraadflaagt , én mee
„ die zelve moet hy by zyn eed blyven , e. z. v. («) De andere plech-

tigheeden zyn veeltyds meer eene Comedie , als een werk van verftandi-

ge luiden, gelyk geweeft , waar door men inde beveelen wel uitdrukke-

lyk .heeft ftellen moeten , dat men doch by deprom'itien eene ontzachgeljkheid

siempet in acht zoude neemen , om dat hetgeen ongebonden Schouw/plet'vwëh't iyn. (x)
daarby. q q^ nceft }tet;

'er nooitaan flempen , en veelerhande buitenï"poorighee«

den daar ontrent ontbrooken, waaropookmeenigman, moogelyk wet
meer, zal gedacht hebben , als op dat geene wat 'er anders met woorden ;

na gewoonte en in fchyn zoo wat heen wierd gerabbelt ; Ten minfren

heeft men het altoos tot Wittenberg voor noodig geacht , om in de Jaar-i

boeken te fchryven; dat deKeurvorft^H /Wri£, in 't Jaar 15-53 een'é

Promotie van een Doctor hadde bygewoont , en een gants Koninglyke
maaltyd gegeeven , en met 1 8 of zo taafels , die van de Univafiteit haddé
getra&eert : ( y) het welke miffchien wel nooit aan de arme , behoeftige,-

en noodlydende gefchied is. Het getal der Candidaaten heeft zich Ook van
tyd tot tyd zeer verandert

$
gelyk als by voorbeeld , daar 'er tot Witten^

berg noch by Luthers tyden , in 't Jaar 1 544 op eenmaal drie Magiftérs ges-

maakt wierden, (z) heeft men 'er daar na , in 't Jaar 155 1 reeds al 40,
en A°. i6oz wel 6x afgevaardigt : (a) zoo dat het getal van de aldaarge-

Meenigte promoveerde Magiftérs , van het Jaar 1501 af, tot 1655 toe, 7467 uit*
der Ma«i-

maakte t welke dan daar van daan in de weereld zyn omgezonden. (J>)

Op welk misbruik een zeeker man deeze verzen gemaakt heeft , in het

onwaar Aanhangzel van 't Regnum PapHjticum (ofPaaps Ryk) van Thomas Naogor*
dighdd.

gHS.fag.^l.

Quamvis fit nojlri appellatio vana Magiftri

Omni , qui vacuüm fert ratione caput
5

Attamen eji noftro reverentia danda Magiftro , ;b .1

Et fuus eft afinis attribuendus honos.

Felicem ê noftrum , cui contigit ejjè Magiftrum , ! ,J

Non tribuit cunélis Laida amare Venus. , t

Diilce fonat : Bene veneritis , venerande Magifter

s Nofter , (& in primo dolle fedeto loco.

Magna Magiftrorum filet ejfe fuperbia .noftrüm

,

Larvas bitU.iti qui fubiere Dei.

Per

(0 Apud. Schmid. Zwik. Chron.P.I.p. 391. («) Ap.SchIüiTelburgiumCata1.H«eret.Lib. VI.

p. 72. {x) Tom. I. Script. Wittenb. Append. (y) Gothofredus Sücvus Adid. Witt. ad. h. Ariiu

lZ) Tom. I. VVitt. p. 83. («) Ibid. p. 333. & Sue sp. 5-. (i) Ibidem.
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Per cafus omnes eft Beftia ftulta Magifler, janrMo.

Inilac quem nuda larva Magifterii.
totMDC -

f Dit
geheele vers wil zeggen $ Dat men zeer veel domme en onweetende

Eezeb tot Magiflers gemaakt heeft, die door deezentytel maar opgeblaazener en

zotter zyn geworden.']

Tenvyle men nu te vooren de Promotien daar tneede verdeedigen wilde,

dat de jeugd door de examens (of ondervraagingen ) beproeft en opge-

wakkert wierd $ zoo nam kort daar na deeze uitvlucht ook al een einde , •

doordien men 'er uit eer- en geld-zucht zoo uittermaaten veelete gelyk

wilde maaken , dat men onmogelyk daar door met hetondervraagen zoo

heel naauw en oprecht , als het wel behoorde , konde te werk gaan. Wat
1 nu aangaat de zotheeden , welke by deeze geleegentheeden gepleegt

! wierden , die zyn aan ieder een genoeg bekent. Doch men kan wel

tdenken , wat 'er vooreene grootemeenigte , op zoo veele andere Hoo-
ige-Schoolen wel gemaakt zyn, die zelfs rechte grooteen ontzachgely-

; fce lee^ers zouden konnen uictnaaken; en byaldien die alle oprechte Euan-

eeliften , en niet meerendeels , maar ellendige flaaven des vernufts ge-

weeft waaren , zoo was de geheele weereld nu al lang tot Chrifius bekeert

geweeft.

17. Onder de gebreeken der Hooge-Schoolen telde men ook reeds al ^faI

in dien tyd , dat zich de Voorftanders en Voedfler-Heeren daar van ont- ftand«*.

trokken , alhoewel veele zelfs de oorzaak daar van waaren,- doordien

izy de Vorften en Heeren , niet teegenftaande al hun quaad gedrag , noclv-

itans ten uiterften flatteerden , en daar door de zelve in der daad wys
: Imaakten , dat ze zeer goed en volmaakt waaren. Om welke reede Me-
! 'ianchthon ook aan Joris Spalatyn al klaagendefchreef : „ Indien den Predi-

L kanten en Schooldienaaren van de groote Heeren , behoorelyk de hand

L gebooden wierd , zoo zoude men de jeugd ook beeter konnen in toom
"houden. Doch ik hebbe dikmaals befpeurt , datdeHoovelingen wel

aaerne zien , dat wy ons moede maaken. (c) Een ander fchoof het op

e quaadfpreekers , die de Hooge-Schoolen by degroote Heeren zoo zivart maak-

en , dat verstandige mannen wel van te vooren zaagen , dat ze noch eindelyk t'ee-

nemaal afgefchaft zouden werden. (Jt) Het is voor al zeeker , dat 'er van de

Groote , ten allen tyde meerder tot veele andere onnoodige en zondige

dingen is aangewend geworden, als tot de Schooien , gelyk als Luthers

imeenigvuldige klachten ook wel betuigen. Cbytneusfchreef dit eens aan

;

den Hartog van Mekelenburg zelfs, met ronde woorden : „Menont-

,, rooft liever den armen en Schooien hunne giften , en men werpt het in

„overvloed den zoldaaten toe, die nochtans niet eens daar voor dank

„ zeggen , en noch daar en booven hunnen Heer alle onheil toe brengen,

(e) En elders fpreekt hy uit ervaarentheid aldus : „ De Hooven zyn
„gantfch niet mild, noch bereidwillig, om godvruchtige en nuttelyke

L Letter-oeffeningen te onderhouden. Ontrent de aalmoeffen voor den

„ armen , en de belooningen der Geleerde , zyn ze voor al fpaarzaam

„ genoeg ; met gafteryen , uitruftingen , zotte gebouwen , verfpil-

„ leu ze op eene dwaaze maniere het allermeefte. (ƒ) Doch zoo vafthou-

dende als deeze zyn mochten in het beloonen , eeven zoo fpaarzaam Luiheid

waaren de Profeffooren ook meerendeels zelfs , in 't arbeiden en verdie- ka^^
,

nen , alhoewel het 'er in 't begin by Luthers tyden , voornaamelyk in

Wittenberg,noch al heel yverig toeging. Gelyk als de gemelde Schryver

ook nochmaals , van de Faculteit der Rechtsgeleerde , tot Roftok verhaal-

II. Deel. Dd de,

(c) Volum. 1. Epift. p. 434. (d) Tom. II. Script. Wittcb. prsef. (e) Chytraus Epift. p. 434.

(f^IbiP-p.iió.
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de, dat 'er anders noch al wel taariielyk vlytig geleezen wierd, maar de

Rechtsgeleerde waaren midden onder hunne wetten , t'eenemaal zonder

wetten , en ze deeden niet veel. (g) Ja men heeft op een zeekere Univer-

fiteit eenen ProfelTor ,
genaamt Joan Jacob Ammïamis niet anders dan Septi-

'lianus geheeten , omdat hy zeeven geheelejaaren lang over Quintilianus

hadde gelezen , en de arme jeugd alzoo fchandelyk bedroogen. Vervol-

gens, is nochtans ook dit aanmerkelyk , dat het'er toen nochin'tb&j

gin met de Leden , ontrent veele dingen , beeter geftaan heeft , dan men
daar na ingevoert en begonnen heeft.Voornaamelyk in deTheologie,waar

in men noch al meenigmaal , in de plaats van het heedensdaagfche fchool-

krakkeel , en de Phiïofophifche menfchen-verdichtzels , eenige Bybel-

fche boeken verklaarde , en wel inzonderheid , hoe men daar na moeil

leeven. Matthefius heeft gelyk als een Lyft , van de Leffen nagelaateri ',

zoo als ze in zynen tyd gehouden zyn geweeft. Lutber hadde Efaias ver-

klaart , na welk leezen hy wel dikmaals , vol van vertrooftinge en vroo-

lykheid was te 'huis gekoomen. Bitgenhaagen hadde de Zendbrieven aan

die van Corinthen , Melanchthon , die aan de Romeinen , en D r
. Jonas ,.

eenige Pfalmen uitgelegt. Melanchthon hadde een gedeelte van Cicero , de

Oratore , als meede de Oratie voor Atticus , de Dialeftica , ( Reede-kunft

)

en de Rbetorha ( of Reederyk-kunft ) ontvoud. Aurogatlus hadde de He-

breeuwfche , M r
. Frantz , de Griekfche taaie, Tidichius , de Officia (of

Plichten) van Cicero , enM'.tó, Virgijiüs verhandelt , gelyk ook Mr
.

Volmar , de befpiegeling der Planeeten , enMr
. Mullig de Sphaera. (//) Ge-

lyk als dan ook in de wetten der Academie wel uitdrukkelyk bevoolen is

,

dat 'er twee Godgeleerde altoos over het Nieuwe Teftament, en twee

over het Oude Teftament zouden beezig zyn , (z) waar van nochtans in

't vervolg tot nu toe, weinigmeer tehooren of te zien is. Zoo dat men'

daar uit wel ziet , hoe dat andere qnaade inzettingen en gewoontens wef

naarftig onderhouden , maar deeze en diergelyke met voordacht vertree-

den zyn geworden. Het allerbezwaarlykfte zoude wel zyn, om nu ie-

mand tot het verhandelen van den Catechifmus te brengen , het welke

men in dien tyd , zich echter geenzins gefchaamt heeft , gelyk als hem
dan Simon Paulli noch , in 't Jaar 1^58 , tot Wittenberg geleezen heeft.

(k) Zoo wierd meede noch , in 't Jaar 1566 , onder de Profeffooren ge-

telt , Mr
. Joh. Pomeranw Catecheta , ( of Catechizeerder , ) die ook noch

booven de Profeflooren van de Rhetorïca en Aftronomia ( of Sterre-kunde }

ftond. (/) Zoo t'eenemaal is ook deeze uiterlyke inftellinge beneevens

veele andere t'eenemaal in vergeetelheid geraakt.

18. Ondertuflchen is hetzeeker, en niet te loochenen , datdewee-
der ingevoerde Heidenfche Philofophie doorgaans de meefie oorzaak van'

de verhinderinge en onderdrukkinge der waare Godgeleertheid , en des

Chriftendoms is geweeft 5 waar van nu reeds al in 't begin deezes Hoofd-
fluks is gemeld. Melanchthon , die het meefte weeder op de baan heeft ge-

bracht , en allengskens ingevoert , wat Luther zoo gaerne hadde uitge-

worpen , bekende zelfs , dat zyne Logica , Rhetorïca, en andere Phüo-'
fophifche dmgen maar by geval', en uit een drift Jerjeugd , in zynejonge jaa-

ren , en niet uit een ryp overleg ontjlaan waaren. (m) Niet te min wierd echter

zyne, en Arifiotelis Philofophie , al zoo aanftonds weeder op.den throo.n,

en neevens de Theologie , ja in de zelve gezet, en als rechtzinnig ver-

klaart , zelfs zoo zeer , dat zyne leerlingen gruwelyk fcholden , wan-,'

neer iemand een andere Logica , als van deeze beide wilde invoeren: ja,

men

(g) Ibid. p. fu . (fc) Matthefius Leben Lutheri p. 81. (/') Tom. I Script. Publ. Append. (IC Tom.
111. p. 134. (JjSuevus Acad.Witt. adAnn, 1629. (m)Epift. 1. c.p. 143-
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men deed de Leeraars , by hun beroep belooven , geene andere Philoib- r*at Mm
io: A1DC.

phie , als deeze alleen te zullen verhandelen. (h) luther mocht daar zoo

fel tee^ens aan kyven als hy wilde : Want , om maar uit eenige weinige

plaaizen zyn meening te verftaan , zoo noemde hy onder anderen, den
Lofvan

heiligen Arijloteles , niet alleen een leugenaar. , en loef, een aards-zot , leedi- AtiUote-

ten eeze! , die geld en goed, en zachte luye daagen genoeg gehad hadde , eenen

tyliqen Difputeerder , een onrein ellendig menfch , eenen Philofophifchenfnorker

,

e.z.v.ip') maar hy verklaarde zich ook wyders aldus: ,, Dit wasmynen

„ raad , dat Ariflotelis boeken , van de Natuur-kunde , Over-Natuur-kun-

„ de , van de ziele en de zeede-kunft , die tot noch toe voor de befte zyn
„gehouden geweeft , t'eenemaal wierden uitgeroeit, beneevens alle de

,, andere boeken, die zich van natuurelyke zaaken beroemen
, ( door-

„ dien 'er daar uit doch niet kan geleert werden , noch van natuurlyke

„ noch van geeftelyke dingen 5 daar en booven zoo is zyn rechte meenin-

„ oe ook tot noch toe , van niemand ter deege verftaan,) endiemet

,, overtolligen arbeid , ftudeeren en verlies van zoo veel edele tyd en zie-

„len , het hooft te vergeefs gebrooken hebben. Ik derve welzeggen

,

,, dat een pottebakker meer weetenfchap heeft in natuurlyke dingen , als

„ 'er in alle die boeken gefchreeven ftaat. NB. Het fmert my aan het her-

„te, dat die verdoemde, hoogmoedige, en fnoode heiden , doorzyne

,, valfche woorden zoo veele der befte Chriftenen over al vervoert en be-

^droo^en heeft : God heeft ons alzoo met hem geplaagt , om onzer

zonden wille, (ƒ>) En elders : „Die ellendige menfch {Arijloteles) leert

,, nochtans , in zyn befte boek , van de ziele, dat de ziel fterffelyk is > ,

j, met en neevens het lichaam-, alhoewel hem nu veele met een deel ver-

„ geeffche woorden hebben willen verdeedigen , als wy de H. Schrift

j, niet hadden , waar uit wy zeer overvloediglyk van alle deeze dingen

„ kunnen geleert werden , van welke Arijloteles nooit eens de minfte reuk

„heeft ervaaren , en ondertuffchen NB. heeft hy echter de boeken des

j.leevendigen Gods verhindert , en byna t'eenemaal onderdrukt. Zoo oorfprong

„dat , wanneer ik zoodaanigenjammer overdenke, ik niet anders ver- ^"
re

t

n
du "

„moeden kan, alsNB.dat de booze geeft het ftudeeren eerft heeft inge-

voert. (j) En noch daar na ; op dat men zie, hoeftandvaftighy by dit

verftand is gebleeven : „ Nu laat ons eens hooren , wie over alle de Hoo- Regenten

„ge-Schooien de eenige opperfte Regent is: nietChriftus, niet de H. schSr
„Geeft , niet een Engel des Heeren , maar een engel uit den afgrond,

,,dat is , niet alleen een doode , maar een doodeuitdedooden en ver-

„ doemden. Wie is het dan ? Ay, dat groote licht der natuure , Arifto-

„tcles , die waarlyk terecht Appolion heet , een verderver en venvoe-

„ fter der Kerke , die teegenwoordig op alle Hooge- Schooien heerfcht en
"„ regeert, e. z. v. (r) Veele diergelyke andere plaatzen , uit Luthers fchrif-

ten , zal ik nu al willens voorby gaan , alzoo ik hoope dat deeze ge-

noeg zullen zyn. Nadien wy ook nu noch met weinige woorden zien

zullen, of men dien goeden man hier in nagevolgt heeft , of niet.

19. Maar wy vinden, gelyk als hier booven nu reeds verhaalt is , het

rechte teegendeel daar van , dat , naamelyk , Filips Melanchthon , de gevanA";-

Heidenfche Philofophie door de achterdeure weeder heeft ingevoert ,

ftotclc1,

wanneer ze Luther naauwelyks ter voordeure hadde uitgejaagt. Daar ont-

zag hy zich ook niet , om aan de voornaamfte te fchryven : Dat 'ervoor

'tgemeene befle zeer veel aan geleegen was , dat Arijloteles behouden, en in de

Schooien verhandelt nierd , en tot dienfl der Studenten was. Want , zonder dee-

D d '7. zen

(n) MatthaeusDrefll-rusap. Chytraeum Epift. I. p. 824 ódbid. p. 619. f
o) Tom. I. Altenb.p.^öi. .

f84. Tifch-reden p. 5%. (f
)Tom.l. Altenb. p. ƒ05. (q) Ibid.p.fSS. (r) Ibid. p.680.
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jaar md. zen Schryver koft men alleen de Philofophie niet bewaaren, maar men kon zelfs

geene goede maniere van leeren of'onderwyzenftaande houden, (O Dit luide heel

anders , als Luthers krachtige bevveegreede , teegen welke Melanchthon nu

het rechte teegendeel allengskens vveeder in 't gebruik bracht , enhy

liet ondertuffchen Luther op Ariftoteles fchelden zoo veel als het hem be-

liefde. Weshalven hy dan , niet alleen zelfs naarftig over Ariftoteles las

,

maar hy wierd ook namaals als een byzonder Profeffor , over 't Organum

Logica!" ( f de Redeneerkonft ) van Ariftoteles geftelt , het geene daar na ook Da-

niël Kramer is geweeft. (O En het hadde moogelyk wel niet veel gefcheelt,

indien Luther niet zo veel aanzien en moed gehad hadde,de Ariftotelifche

Philofophen hadden hem al immers zoo flim aangetaft , als die Italiaan

,

Thomas Rhadius , tot Rome deed , die om deeze reede byzonder op Lu-

ther fchold , om dat hy Ariftoteles een peft der Godgeleertheid hadde ge-

noemt, (m) Dit quam ook daar van daan , doordien de Roomsgezinde wel

«revvaar waaren geworden , dat 'er geen beeter vvaapenen teegen de ge-

tuigen der waarheid waaren , als deeze dingen. Weshalven een Biffchop

van Saltzburg ook van gevoelen was , dat men Luthers leere niet eer vvee-

der zoude kunnen verdelgen , dan wanneer men in de Schooien , Arifto-

teles en andere Heidenen, ook wakker en naarftig verhandelde, (x) En

een Rechtsgeleerde tot Ingolftad , D r
. Curtius , prees daarom de maniere

van Wittenberg heel zeer , om dat het de rechte Ariftotelifche aart en maniere

was , die ook het allerbefte met het vernuft zelve overeen quam. (jO Zoo dat"

zich dienvolgende de Lutherfcheen Papiften in dit ftuk t eenemaal wee-

der vereenigden , niet teegenftaande Luther , door zyne gemelde getui-

eeniffen , een gruuwelyke vyandfchap verdient hadde. Voornaamelyk

vermaande hy noch op een zeeker plaats van de Logica 5 dat men zich voor

al wel van die geene zoude wachten , welke van den boom van Porpbyrius , en de

Ariftotelifche Logicaas , mitsgaaders andere Pbilofophifchefnorkers , hunne ver-

dicbtzels en leugens geleert hadden, (z') Daar en teegen keerde dit Melanch-

. thon met zyne navolgers weeder averechts om , en fchreef geheele Oratien

weid tot en Plakfchriften , tot lof en eere der Logica van Ariftoteles. Waar in by

?e

e

enhdf. voorbeeld , dit opentlyk gelaakt wierd , wanneer iemandde Godgeleertheid

eerder leerde , als de Logica en de overige Pbilofophie , welke hy by een

verminkte vergeleek, (a) En een ander ontzag zich niet , om in 't Jaar

1546 opentlyk te lafteren, zeggende: Al wie zonder de Logica Paiilus ver-

klaaren wilde , die deed eeven als iemand , die in eenflik- duijlere nacht , zonder

ecnig licht wilde te fcheep vaaren. (£) Doch het behoorde met recht onder

de verborgene oordeelen Gods , wanneer Melanchthon met zynen aan-

hang van zyne eigene leerlingen, door deeze zelve Logica , die zy van

hem geleert hadden, met bedriegelyke fluitreedenen , (ofSophifteryen)

aangetaft , en zeer geplaagt wierd. (c) Zoo dat derhalven het vernuft bui-

ten God en zyne regeeringe , zich altoos maar zelfs pynigt, doordien

zy door zoodaanige Heidenfche gruwelen meer gevoed, en teegen alle

eenvoudige kennifie van Chriftus verheeven werd , daar ze in teegen-

deel daagelyks zwakker en krachteloozer behoorde te werden. En aldus

konde eindelyk de Duivel alles wel verdraagen , dewyl hem de grondveft

van zyn Ryk noch niet omverre geftooten wierd: derhalven was 'er dan

ook noch gunft en befcherminge by de menfchen.

xo. Van de Ethica ( of Zeede-kunde ) van Ari(loteles\elde Luther dit

$»"• oordeel : „ Het boek van de Zeeden is flimmer als eenig boek; het is ree-

gel-

(s) Epift. Volum.I.p. 295-. (r) Jo.MicrÉliusLib.I. Hifi. Pomer.p-sf. (u) Apud Seckendorö;

Lib. Lp. 107. (x) Mattheiïus Leb. Luth. p. 83. (%) Tom. I. Altenb. p. 160. Add.Lud. Vivcs Lil>.

I. de Corrupt, difciplin. p. 1 19. fcqq. (a) Tom. I . Urat. Melanch. p. 387. (b) Tom. 1. Script. Witt.

p. 147. (s) Camcrarius Vita Melanch. p. 39Z. ,

vetcil'cht.

ZyntE-

\
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„gelrecht teegen de genaade Gods, en de Chriftelyke deugden aange- {^"dö-
"kant : dit boek werd echter noch al voor een van debefte gehouden.
', O! maar wyd van alle Chriftenen , met zulke boeken ! Niemand be-

„ hoeft my te befchuldigen , dat ik te veel zegge , ofverwerpe, dat ik

"nietkenne. Lieve vriend , ik weet wel wat ik Zegge, Ariftoteles is

,[ my moogelyk beeter bekent , als u en uws gelyken , ik hebbe hem ook

n geleezen en gehoort , met meer verftand als S r
. Thomas en Scotus.

„ Men behoeft-zich niet heel zeer te verwonderen , dat de leere en The-

„ ologie van Paulus zoo t'eenemaal is vervallen en van zoo weinige men-

,, fchen verdaan , nadien de zulke zich ondervvonden hebben , om het

,, volk te leeren , welke zeggen , dat de zeede-leere van den Heiden en

„ verleider Ariftoteles , t'eenemaal overeen-komt met de leere van Chri-

„ (lus en Paulus , daar zy noch Chriftus noch Ariftoteles , recht ter dee-

L geverftaan hebben. (</) En verders : ,, Den Apoftel weet van de Arifto-

L telifche Philofophie gantfchelyk niet. Zaalig is hy , ó ! Heere , dien gy
„ onderwyft en uwe Wet leert, opdat hyverloft werdë vin alle deezé

„dwaaze en booze gedachten , engy hem befchermt voor deeze ge-

,, vaarlyke tyden , tot dat 'er voor den Zondaar het graf gegraaven

s
,werd. Derhalven moet gy, met den Apoftel deeze gewoonte ook ver-

lachten , mitsgaaders alle de andere beuzelingen der zeedelyke Philo-

fophie. (e?) Doch nu , hoort eens , wat zyn Amptgenoot Melanchthon

,

hier weederom zoo uittermaate liftig en behendig teegens ingeftrooit

heeft , op dat deeze fchoonè konft niet t'eenemaal verlooren ging. Hy
was dan niet alleen van gevoelen , dat 'er in 't algemeen den gemeenert

ftaat grootelyks aangeleegen was, dat de Philofophie van Ariftoteles on-
derhouden wierd : maar hy heeft zich ook daar en booven ten uitterften

bemoeit , om de overgroote nuttigheid des zelfs klaar tetoonen. Al-
hoewel hy daar beneevens ook bekent, datmengrootezwaarigheeden

[vind , indien men de geringe meeningen van Ariftoteles eenig licht wil

geeven , -of verklaaren. Gelyk als hy ook bekent , dat het hem zelfs on-
trent de Juflitia diftrilutiva [meede-deelbaare gerechtigheid] gebeurt was,

(die hy niet verftaan hadde , voor en al eer hy gevonden hadde, dat ze
,uit PÏato was genoomen , e. z. v. (ƒ) Zyne navolgers nu, fieldende

Ariftotelifche Zeeke-kunde om deeze reede wel voornaamelyk booven
die van Plato en andere , om datzefchranderenfpitsvinniger was , en alles na

Je htnft voordroeg, (g) Zoo dat deeze arme lieden , aldus na dekunft, en
ifcherpzinnige grillen-vangerye , vroom en goed wilden leeren werden :

weshalven ze aan ook zulke fraayeheidenfche vruchten in hun leevens-

!

gedrag volgden , dat zy niet eens heidenfche eenvoudigheid en oprech-
,tigheid , maar enkele hooge weetenfchap en argliftigheid , in'tleeren

van hunne deugden , beweezen. De ellendigheid van alle die dingen ziet

men nu noch klaar , in de oude Ethicaas , Q of Zeede-boeken
, ) die 'er op

een ry,na de Ariftotelifche wyze.met meenigten over al befchreeven zyn.
n. Dienvolgende wierd dan nu de Scholaflyke Philofophie , van tyd tot

tyd volkomen weeder ingevoert , en tot eene onherftelbaare fchaade

,

van des zelfs verkeerde liefhebbers gekoeftert. Inteegendeel, daar in 't
verachting

begin ten minften de Griekfche en Hebreeuwfche taaien , alhoewel onder
det mleQ '

veel misbruik , noch al in zwang waaren , zoo wierden die nu ook wel
.haaft vergeeten. Gelyk als 'er nu reeds al ontrent het midden deezer eeu-
we geklaagt wierd 5 dat nten met droeflieid ervaaren moeft , dat 'erdoor deal-
gemeene en wel te recht noodfchikkelyke traag- en luy-heid , weinig ofniets meer in

Dd 3 de

(d) To. I. Altenb. p. 178. (0 Ibid. p. 239- Add. Lud. Vives de Corrupt. Art. Lib. VI. p. 206.
(f)Epift. Voium. I. p. 195-. (g) Efromus Rudingerus Tom. VI. Script. Witt.p. 620.
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jaav md. de ƒ/. Taaien kondc uitgerecht veerden. (//) Nademaal onder de zoo vervaare-
' lyke vervoeringe der jeugd , de Philoibphifche ydele beuzelingen van

jiriftoteles , en de Scliool-talmeryen noch meer gehoors en toeloops had-

den , dan eenige taaie, daar ernft en arbeid toe wierd vereifchc, en die

noch iets ontzachgelyks en heiligs in zich hadde. Endit alles toont nu
klaar,hoe uittermaaten flecht het 'er ook zelfs ontrent de uitterlyke mid-

delen der Euangelifche waarheid,geftélt was. Zoo dat derhalven de roem,

die'er van het herftellen en zuiveren der letter-oefFeningen doorgaans ge-

maakt wierd , in de grond zeer flecht gefchapen ftond. Want, fchoon

men billyk met dankzegginge erkennen moet , den arbeid en naarftig-

heid , die 'er van verflandige mannen hier ontrent is aangewent ge-

worden , zoo moet men ook nochtans die groote gebreeken en openbaa-

re ongerymtheeden , niet onder dat geene, 't welk van Godgekoomen
is , mengen , noch ook te gelyk met dit teegen de waarheid verheffen.

Voor de reft kan nu een ieder hier uit by zich zelfs wel oordeelen , wat
'er van deeze leerwyze der Schooien voor goede vruchten kunnen ge-

koomen zyn. Welke wy dan nu vervolgens te befchouwen zullen

hebben , nadat we voorheene noch iets, van de maniere van leeren in de.

Kerken zullen gezegt hebben.

(/;) David Chytrxus Epifl. ad David Woldcrump. 632.

HET XI. HOOFDSTUK.
Fan het Catechiseren , ^Predikanten en den openhaaren

Godidienft , onder de Lutherfche
3

in de voor-

gaande Eeuw , en in V bytynder van hunne

Kjrkgn , Zon- en Feejl-daagcn
y

'Bidden

en Zingen.

Luthers
Caiechis

D Eeze leerwyze in deKerken verdeeldemen dan, in Catechi-
zeeren en Prediken. Welke beide wyzen ons dan ook an-

dermaal een bezef van den inwendigen ftaat der Luther-

fche Gemeentens zullen verkenen kunnen. Het eerfte mid-

del nu ving Luther , in 't begin met grooten yver aan , alhoewel taamelyk

fpaade , aïzoo hy de groote fchaade, door het nalaaten des zelfs ver-

oorzaakt , al wat te laat hadde gemerkt. In 't Jaar iyzófchreefhy , dat

'er een groove , Jlecbte en eenvoudige Catechifmtis , voor 'tgemeene volk , ver-
mus. eifcht wierd, waar in maar alleen detienGebooden , het dpoftolifche Geloove,

en het Vader Onze ftaan zouden : zoo dat hy derhalven toen ter tyd , de

Leere van den Doop en het Avondmaal , niet voor zeer noodig hier by
aebte. O) In 't Jaar 15 19 gaf hy eerft zyn kleine Catechismus uit, om-
trent ii jaaren , na dat de Reformatie al begonnen was , en zulks om die

reede , doordien hy de groote onweetenheid der Paftooren , zoo wel als

der toehoorders , met droefheid en verwonderinge gezien hadde. WaaC
over hy ook in de bekende Voorreede , zeer heevig klaagde. Schoon nu
wel deeze kleine Catechismus toen ter tyd, en naderhand doorgaans

],

tot een grondflag der Catechismus-leere is gelegt geworden , zoo ftaat

nochtans te weeten , dat het toenmaals in geenen deele Z?^/^n meening
geweeft is , om daar door aan iemand altoos eenen reegel voor te fchry-

ven,
(4) Tom. I. Altcnb. p. 467.

De kleine.
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ven of zvn g^vreeten daar aan te binden, gelykalsdit van zelfs t'eene- ƒ»» mb.

maal onchriÜelyk zoude geweeft zyn. Want hy beleed opentlyk , dat'

dit boekje maat een voorflag en ontwerp was, opdenoodzaakelykheid

\m\ ffe r. den gericht, het welke na vereifch van zaaken , kon verbee-

tert of anJcr/.ms verandert werden. -Daar toe dan ook die Ingevoegde

gemecne narichtingen ftrekten , welke hy maar alleen voor het ruuwe

'domme volk heeft heen gefchreeven. (£) Doch hy heeft ook in dit zelve

jaardegroote Catechismus , ofeenewydloopige verkkuringe der kleine Begroot

!in druk Lnten uitgaan , in welkers voorreede hymeede over de luyheid

en wifpekuurigheid der Voorftanders zoo wel , als der Predikanten

,

krachtig klaa ;de , en allerhande verbeeteringe voorlloeg , die nochtans

weinig of niet zyn in acht genoomen geworden, (c)

z.
v
t Is waar , hy roemde daarna reeds in 't Jaar 1530, opdiegoede

inftellingen , die 'er in Saxen door zyn naarftigheid gemaakt waaren
$

naamelyk , dat de jeugd toen al meer in Gods Woord verftond , en bee-

ter antwoorden kon , als meenig Doótor in 't Pausdom. (d) Gelyk hy

dan ook by alle geleegentheeden , de noodzaakelykheid en het groot kw ViS*

voordeel win 't Catechizeeren krachtig voordroeg , en het waarlyk geen- "
tt" ;

zins aan hem mankeeren liet, wat tot onderrichting der jonkheid , vol-

gens zyn kennis , dienen kon. Ja hy hield zoo veel daar van, dathy

plagt te zeggen : Indien ik Kerkelyke ordeningen mocht i.iflellen , ik zoude het zoo

rnaaken , dat men niemand tot Diaken of Pajloor mocht kiezen , ten zy dathy te

'vooren eenjaar of drie in de Schooien , beneevens degoede weetenfehappen , de

Catechismus aan de kinderen naarflig onderweezen , en met hen hervat hadde. (e) ook v*n

Ook mag zvn voorbeeld en yver, in 't eerde wel zeerveele menfehen tot f°^
naarftigheid hier ontrent genoopt hebben , zoo dat ookdeKeurvorft ^["°*

Joan , den Keurprins Jan Fredrik , opentlyk in de Kerk , den Catechismus

,

onder de andere kinderen meede liet opzeggen : hetgeene wel niemand

meer belceven mogt-(/> gelyk als wy dan ook nu reeds al gezien heb-

;ben , dat 'et tot Wktenberg noch altoos een der ProfelTooren , als Cate->

chizeerder , van zoodaanigen oeffeninge zyn werk moeft maaken 5 by-

laldien het anders ooit ter deege gefchied is. Insgelyks vind men , dat 'er

ook in andere plaatzen , zoodaanigeCatechizeerdersordentlyk vande
Gemeentens zyn ingeftelt geworden , gelyk als onder anderen, fHips
Marbach , noch in 't Jaar 1 5-4 , in 'tStyrmark was. (g) Dochhetisook
met eenen niet te loogchenen , dat veel daar onder niet na de zuivere zin
van Gods Woord, noch de noodzaakelykheid der zielen , is toegegaan.

'Men vind ook geenebyzondere zeekerheid, dat ontrent het onderwy- Gebtek

zen , alles op de krachten daadelyke oeffeninge zoo net is aangedreeven £«<:"«-

geworden • maar meerendeels was men met het uitterlyk zeggen,naklap- chizceren -

pen, en van buiten leeren wel vergenoegt 5 enhetfchyntookwel, dat

;
de menfehen door de voorgefchreevene Catechismuffen

, den Bybel zelfs

al heel zeer hebben vergeeten , en niet naarftig leeren naflaan. Het kan
wel een goed oogmerk gehad hebben, wanneer 'er van de Hooge-Ove-
righeid belaft wierd : Dat Luthers Catechismus geftaadig op eene en dezelve ma-
niere en wyze zonde verhandelt , en hetjonge volk , tot het uitdrukkelyk nafpree-

ken des zelfs, gewent, gevraagt , onderzocht, en verhoort werden. (Jj) Doch
of dit met eindelyk op een opus operatum , [fchyn-werk] en uitwendig
vruchteloos geklap , is uitgeloopen , en of de Predikanten

, by
hunne traagheid (van Luther zelfs zoo zeer beklaagt

, ) zich ook niet al

aan
(b) Scckcndorff.Lib.II.p. 145-, (c)Tom. IV. Altenb.p.476. fcqq. MatthcfiusLeb. Luth.Pred.

• \ I. p. 61. {d) Lmherus Epift. ap. Georg. Coeleftinum. Kift. Auguft. Conf. p. 47. Conf. Tom. VII.
Altenb.p.4ï7 . («) Matthetïus Leb.Luth.XU.Pred. p. 145-. (f) Roiinusin Vitajoü. Frid Ekéi.
(g)Apud techtium P. IV. Epift. Theol.p493.(fc)Churf.AugullJ general artikel von An.i) jó.p.iof.
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aan de uitterlyke letter hebben laaten vergenoegen , zulks is licht te oor-

deelen. Om nu niet te zeggen , datmoogelyk, het volk namaals niet

eens aangeweezen is , dat het zelfs verders moed leezen , en de Schrift

,

midsgaaders de Leere des Heiligen Geeftes, betrachten; maar dat het

veel eer binnen die voorgefchreevene vormen [of voortellingen] is in»,

geflooten , en tot die inbeeldinge gebracht geworden, dat het nu niets

meer behoefde te leeren ; of verders in kennhTe aantewafTen$ eeven
gelyk als het zich ook met den uitwendigen Doop en het Avondmaal
heel wel vergenoegt hield, en zich om niets verders meer bekommer-
de. Men bedenke" ook eens , of het niet averechts was aangevangen j'

wanneer men in de Schooien , volgens Melanchthons heidenfche raad-

flaagen , terfrond na de Catechismi, aan de arme jeugdTerentius verklaar-

de £ en dat , gelyk als hy daar by voegde , om de manieren derjonkheid daar

door te verbeetcren. (i) Terwyl alles , wat 'er in de Catechismus noch goeds
voorkomen mocht , door de fchandelyke beginflelen van deeze Heiden

,

by de natuurlyke gemoederen weeder om verre geworpen wierd. Ten
mintte pafte het niet op malkanderen, indien na 't 6 de Gebod, xwTeren-

iius eens die fraayefpreuk voorquam : Noneflvithimadolefccntemfcortari,

e z. v. dat is , het is geen fchelmftukdat een jongman by de hoeren loopt.

3. Niette min verging den yver in 't Catechizeeren ook wel haaft on-
der de Lutheraanen , en gelyk als her de meefte Predikanten enkel en al-

leen uit dwang, en om het bevel der Overheid hadden aangevangen , al-

zoo lieten zy het ook wel haaft weeder blyven , inzonderheid na Luthers

dood , en als het krakkeelen onder hen aanging. Alhoewel 'er in 't begin

was ingeftelt, dat men deeze zaak onophoudelyk zoude behertigen, en
dat het ook wel ten hoogden noodig was 5 nochtans zoo maakte het de.

luyheid der Kerken- dienaars in 't korte heel anders , houdende maar vier-

maal in 't jaar Catechismi examen , of een ondervraaginge over de Cate-
chismus , eniedermaal maar 14 daagen lang , zoo dat noodzaakelyk tuf-

fchen die tyd , ook zelfs de letterlyke weetenfchap weeder vergeeten en
uitgefweet wierd. (k) Om nu niet te zeggen , hoe dat Luther reeds al over

de nalaatigheid der Predikanten in 't gemeen, droevig klaagde. (7) Ge-
lyk hydan niet alleen zelfs die groove cnweetenheid en traagheid , in

het Onderzoek gezien hadde , maar ook anderen hadden het zelve opan-
dere plaatzen zoo bevonden. Als wanneer , by voorbeeld, noch in 't Jaar

1531, in 't Onderzoek van den Keurvorft Joan Fredrik, eenPafloorop
't land aangetroffen wierd , die gantfch niet van de Catechismus wilt.

(m) En na dien tyd is by na die zaak doorgaans blyven fteeken en t'ee-

nemaal in vergeetelheid geraakt , zoo dat men in de Jaar-boeken vind

,

hoe dat, by voorbeeld, totFryberg, inMeifTen, eerft in 't Jaar 1
5-8

,

wel een Catechismi examen weeder was begonnen , maar insgelyks aanftonds

weeder in duigen gevallen. Qi) Andere droegen noch al grooten roem daar

op , wanneer zomtyds eens in de Vaften , de kinderen des daags een
uur langin de Kerk ondervraagt wierden : waar uit men bewyzen wilde ,

dat de Jeugd zeer wel verzorgt wierd. (0) Doch, wanneer het immers-
al heel hoog quam , dat men op zommige plaatzen , het Catechizeeren
niet t'eenemaal vergat , zoo wierden 'er dan Catechismus-predikatien

aangeftelt , en die fraaye maniere , van door vraagen en antwoorden te

leeren , daar door t'eenemaal vertreeden. Want doordien het prediken

Yoor de Paftooren naar hun loop en trant licht was,en dat het Catechizee-

ren

(ij Epiftlap. Seckendorff. Lib. III. p. 198. (fc) Matthefius Leb. Luth.Prcd. VI p.61. (l)Viöi

in Lib. Conc. Catech. Muj. Luth. p. 35-6 390. 391. &c. (m) Sagitt3rius Hift. Jo. Frid. p. 14.

(n) Mollerus Freyb. Chron.P. II. p. 329. (o) CrufiusAnnal.buev. Lib. XI. P II- p. 75-7.
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ren daar en ceegen cene grootere ervaarenheid , en een t'zaamenhang al- ja»t md

Ier waarheeden , als ook meer arbeid , onvermoeide vlyt , en zeer by-
,o: MDC "

.zondere gaaven vorderde , zoo ftelde men het eerfte gemeenelyk booven

het laatfte. Zoo dat derhalven ook. in dit deel des Lutherdoms , het wel-

ke voor zoo hoog-noodig erkent was, zich een voornaam en weezent-

Jyk Hoofd-gebrek en verval vertoont heelt , waar uit naderhand de ver-
! vaarlykfle blind- en barbaarsheid des volks ontftaan is , die tot op deezen
huldigen dag toe , noch meerendeels over al heerfcht en de overhand be-

houd.

4. Indien wy verders de andere maniere van ondervvyzen , naamelyk

,

het prediken , onderde Lutherfche eens gaan befchouwen , zoo ftond tien,

het daar meede op de volgende wyze gefchaapen. Voor de Reformatie dan,

onder 't Pausdom , was het hier ontrent onuitfprcekelykjammerlykge-

{felt , daar over de verftandige ook niet genoegzaam willen te klaagen.

Om nu maar eenige weinige plaatzen dies aangaande aan te trekken, zoo
klaagde de geleerde Beatiis Rhetiamis , in 't Jaar 15 18, hier over aldus:

„ Niets bedroeft my zoo zeer , als dat ik zien moet , dat het arme volk cnon
e

„ over al , met onnutte ceremoniën , ja met onvruchtbaar geklap , over-
viuchtbair-

„laaden werd. Ik weet ook geen andere reede daar van tegeeven , als

„alleen , om dat de Priefters, door de bedriegelykeScholaftyke Theo-
logie zelfs bedroogen zynde, een recht Heidenfche ofJoodfche leere

„ voordraagen.— Zy vertellen maar enkele beuzelingen , terwyle zy op
„die plaats Haan , alwaar het volk alles , wat 'ergefprooken werd , voor

„ waarachtig houd. e. z. v. (/>) Een ander fchreef ontrent die zelve tyd

alzoo : „ Teegenvvoordig fpringen 'erzoodaanige menfehen op den Pre-

„dikftoel , die door geene onderwyzinge altoos totdat amptbequaam

„ zyn, die onbefchaamdelyk zich maar op haare tonge verlaaten, fchreeu-

,, wen , en blaaten daar zoo wat heen , wat hen maar in de mond valt

,

,, of wat hen andere niet-waardige menfehen eerft hebben voorgefchree-

„ ven , ofook wat hunne onreine driften aan hen ingeeven. Op dat ik nu

„ niet fpreeke , hoe wy 'er dikmaals zoo veele wel moeten hooren

„ prediken , die maar alleen op vlyerye , fnorkerye , en enkele baat-zucht

„ het ooge hebben , ja wat noch erger is , op haat en nyd teegens hunnen

„ naafion , en dit alles zoo openbaar, dat ook meenigmaal het onwee-

,, tende volk zelfs opftaat en daar van aftreed. (5) Het is ook aireede , in

onze AfbceUinge der cerjle Chrifleneu, ontrent het verval, getoont, wat Yoor
gruwelen 'er onder het Pausdom op de predikftoelen, in zwang gingen:

alwaar men immers ordentlyk óeZeedekunft van Arifloteles heeft gepredikt,

en het arme volk met verdichtzelen , legenden, en andere zotternyen

afgevaardigt.

5. Nu wierden welde Paapen en Munniken , doorliet ontdekken hun-

ner zotheeden , en verkeerde wyze van prediken , niet alleen vry wel
befchaamt gemaakt , maar ze hebben zich ook , onder de Proteflanten

,

eenigzins verandert 5 nademaal Luther inzonderheid , uit de volheid zy-

nes herten , geweldig krachtig aanving te prediken , zich daar onder aan
geen konft of andere wetten bindende , het welke ook eenige andere Gebrck

daar na van hem leerden. Doch het is meede niet te loogchenen , dat ontrc,,t
.

'er al voort en zelfs noch al by 't leeven van Luther , veele onbehoorelyk- ktn
? 'e "

heeden meede zyn ingefloopen. Men begon van het geheele prediken
,

ten opus operatum , of lchyn-werk te maaken , en byna het geheele Ampt
van een Kerken-dienaar daarin te bevatten, vergeetende het zoo hoog-

II. Deel. E e noo-

(p) Fpift ad Zw inglium ap. Hottingcrum Hiftor. Eccl. P. V. Sec XVI. p. 262, (q) Erafmus Ec-
ckliait.Lib Il.p.96.
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jaa r md. noodige Catechizeeren , de byzondere opzicht over de huisgezinnen,
tot mdc. ^ d ietge\yke dingen

meer. Doch voornaamelyk befpeurt men , dat men
denGeeft Gods niet over al in het predikenden onverhinderde regeeringe

heeft laaten behouden , maar zich aan konft , menfchelyke reegels en

voorfchriften gebonden , en anderzins ook de kracht des geloofd op de
Luthers Y0le;ende wyzen belet. Men wilde Lnther weieene heldhaftige maniere

wltktT vaiTprediken toegeeven , doch niemand beelde zich in , dat hy dat zelve

dierbaare geloove ookontfangen kon$ maar in teegendeel verviel men
,

of op het bloote naklappen, of op de valfch-beroemde kond. Weshal-

ven ,
gelvk als men in andere ftukken de kracht des H. Geefls niet in acht

nam , nóch gebruikte ,• eeven zoo verviel men ook in 't prediken , op

de natuure en weetenfchap , en men liet het niet meer op het licht en de

kracht des H. Geefts aankoomen , fchoon men met woorden , daarom

wel bad. Gelyk dan ook ontrent het einde deezereeuwe, eenzeeker

Godgeleerde , van dien beroemden Theologant , Jacobus Andrea. , niet

fchroomde tefchryven: naamelyk, Dat hy eenezoodaanige NB.natuurlyke

ivelfnreekentheid hadde gehad , dat hy zelfs voor de vuifl , en opftaande voet ,

zomtyds voel zeer geleerde en verftandigépredikatien hadde gedaan, (r) Waar by

£"d katien 'er aan God en zyne genaade niet eens gedacht werd. Lnther zal'-, bemerk-
na dé

a'

' te ree d's in zynen tyd al diergelyke inkruipende misbruiken , en zeide

dierhalven ook wel dikmaals zyn gevoelen , aangaande de konftige

predikatien , ronduit. Wanneer 'er eens eenige een Dorp-Paftoor had-

den willen berifpen , dat hy den text wat beeter hadde behooren vervat

,

of gelyk men zegt , die recht na de konft verdeelt te hebben , zooant-

woorde hy aldus : Ach ! wanneer een Predikant voor Chriftvs eenvoudig

uit den Catechismus prediken kan , zoo is hy een zaalig en goed Predikant :

men heeft niet alleen goitde en zilvere vaaten in Mo/es tabernakel , maar

ook koopere enyzere , en nochtans behooren ze alle tot dien dienfl van den eeuwigen

Xoone Gods. 0)
6. Elders fpreekt hy ook zeer nadenkelyk van die hoog-geleerde pre-

dikatien , die hy zelfs met zyne ooren moeft hooren, darde Luthedche

p/edik^ Predikanten zoo veel geleerd-tuig daar onder lapten , en het fchier erger
tien - maakten als de Papillen zelfs. Het verdroot onzen Dotlor , verhaalt iemand

,

niet weinig , tot Smalkalden , dat zommige Predikanten met Hebreenwfche woor-

den aanvingen , en rabbelden, met Adoini, Kyrie, en Domine daar onder

;

zy zyn geene goede Pajloors voor leeken of boeren , ze brokken 'er te veel Latyn,

Grieks en Hebreeuws meede onder. Jfy bidden , fprak hy , over tafel , in 't On-

zevader, inChriftus Naam, en wy laaten het Goode over ; die ook onze nakoome-

Uigjen i u zulk eene eenvoudigheid langbewaaren wil. Amen. (O Welke Schry-

ver meede deeze volgende waarfchouwinge van Lnther heeft opgeteekenr.

lAen moet den gemeenen man geenzins door hooge , zwaare en verbloemde woor-

den , leeren $ want hy en kan die onmoogelyk niet vatten : Daar koomen kleine

kinderen , dienftbooden , oude vrouwen en mannen in de Kerk , by de zulke doét

de hoogdraavende leere geen voordeel altoos , zy begrypen 'er ook niets van , ofzy

'fèbifon al zeggen : Hy heeft koftelyke dingen gepredikt ; want wanneer men ze

vraagt , wat was het dan > zoo antwoorden ze , ik weet het niet. 'Men moet voor

die arme lieden elk ding met zyn rechte naam noemen : eenfehip moet eenfehip

,

en een vyg een vyg heeten , en dan vatten zy het noch naauwelyks. Ach f hoe heeft

onze Heere Chriftus zich daar toe bevlytigt , dat hy doch eenvoudig leeren mocht

,

gebruikende gelykenijfen , van denlandbouw , oogft , wynftok , enfehaapjes^ al-

les daarom , op dat het de menfehen ter deege ver
ftaan , begrypen en onthouden

10U-

(r) Ofiander Lib. IV. H. E. c. 43. p. 1084. (7) MaUhèfïus! Leb. Luth. XII. Pred. p. ijf
(t) Idem ibid. p. 164.
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zouden. Gy luiden hebt by u volk ryke Gemeentens , waar voorgy by onze God zult J^**^
reekenflhap moeten geeven $ daarom benaarfligt u ook, om hen eenvoudig, ge

-

trouwehk , en duidclyk te onderwyzen. (h) Ja het erkennen van deezegroote
jt

c ''

lj

d

d̂

k'

ellende , fpelde hem den volgenden openbaaren val voor , 200 dat Mlve -

hy ronduit zeide ; het zoude door alle die konftige predikatien zoo

verre koomen , dat de Predikanten liever van de waare Leere zouden

afwyken , als het volk niet meer behaagen. (x) Weshalven hy ook

uit eenen yver , andermaal fchreef : Vervloekt en vermaledyt zyn alle de

Predikanten , die in de Kerken , na hooge , zivaare , en fcherpzinnige dingen

trachten , die de zelve voor het volk brengen en daar van prediken , zoekende daar

door haar eige eer en roem , en een oftwee eergierige menfehen te behaagen. Waar
beneevens hy het teegendeel ook met zyn eige voorbeeld betuigt. ( y )

7. Ontrent alle zoodaanige gruwelen nu moeft zeekerlyk het krachti-

ge Woord Gods wel achter ftaan, en daar en teegen het enkele onnutte ****,e-

geklap aliengskens ten voorfchyn koomen. Want zoo konllig en fchoon dikaüc
"

als het de verdurvene Predikanten zochten te.maaken, zoofmaakeloos

en verdrietig was het voor die arme zielen , welke na wat beetershon-

!
gerden.Gelyk als noch zulks teegenwoordig de Predikatie- boeken deezer

! 1 6*ic eeuwe , eenige weinige uitgezondert, aan een verlicht ooge klaar ge-

noeg kunnen toonen. En Melanchthon zelfs klaagde toen reeds al, die

nochtans van alle geleerde zaaken zeer veel hield , over de krachtelooze

Predikatien der meefte , wanneer hy onder anderen deezeaanmerkens-

waardige belydenilTe doen moeft: Daar waaren'er weieenige, geleerder als

andere , zyfpraaken ook welde waarheid , maar zy maakten zoo veel woorden zon- omorifz.

der nadruk ( fine nervis ) en ze verklaarden niets , en brachten ookgeene rechte foort
8*1

texten by.— Ja , daar was tujfchen hen en de ongeleerde , geen onaerfcheid al-

toos , als alleen dat de eer(le maar wat meerder woorden gebruikten , en niet zoo

grof en eenvoudig fpraaken als de laat/Ie. Daar waaren 'er ook zeer veele onder

faen , die zich alleen maar daar op leiden, dat zy hunne toehoorders door zulke

overtollige reedenen maar ophielden, (z) Dat dit nu van zeer veele wel waar-

achtig was , bekrachtigt hy niet alleen ter zelver plaatze met voorbeel-

den , maar een ander verhaalt ook van Dr
. Joan Bngenhaagen ; dat hy in zyn

predikatien al te veel woorden hadde gemaakt, meer als de toehoorders hadden

konncn vatten, (a) Het welke zyne Predikatien, die nu noch in weezen mgehpie

zyn , ook wel uitwyzen. Ik zal nu niet zeggen , hoe men van tyd tot tyd ra«fcnên

begonnen heeft , Heidenfche verdichtzels , Poëeten , en andere vreemde
h,ftot,ea -

Hirtorien , onder de Predikatien te mengen : waar door eene veel groo-
tere fchaade is gefchied , als door de Paapfche Legenden van haare Heiligen.

De rechte oorfprong hier van , kan uit het voorgaande Hoofdftuk uit-

voeriglyk nagezien werden, teweeten, doordien de Predikanten mee-
rendeels , inde plaats van Chri(lelyke boeken, in de Heidenfche Poëeten , eft

andere gruwelen verdiept waaren. En doordien ze het hoofd hier meede
hadden opgevult, zoo hebben zy het zelve ook buiten twyrTel over al , en
derhalven ook op de Predikftoelen , weeder aan den man willen brengen.
jWeshalven Joan JVigandus niet loochgenen kon , dat hy een Predikant
hadden gehoort , die in eene Predikatie , aangaande het huwelyk , meer
als over de 20 verfen uit de Vry-konft van Ovidius hadde aangetrokken.

(£) Het welk wel een Paaps Schryver uit hem herhaalt , doch het is

evenwel, door zeer veele nu noch in weezen zynde predikatien, en de
veelvoudige ondervindinge , tot noch toe , helaas ! genoegzaam beveiligt
geworden.

E e x Dat
(«) Ihid. p. T32. (*)Tom. II. Altenb.p. 897. (7) Tom. IH.Witteb. Gcrm.p. 196. (f)

Tom.
II. Contil. & Refp. p. 2^3. (a) DreflèrUiP. II. Millen. VI. p. iSS. {b) Laurentius Surms Chron.
p. 341.
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8. Dat verders de Predikanten , tot de waare verlichtinge des H.

Geefts , en des zelfs bywoonende kracht en genaade , niet geweezen of

gewent zyn geworden, zulks betoonen ook de navolgende nadenkely-

keomftandigheeden. Naamelyk , al voort in den eerden aanvang der Re-

formatie , wees men niet eens de goede luiden altyd op den Bybel , maar

op de menfehelyke uitleggingen, meeningen, {tellingen , en wel voor-

naamelyk op de Poftiilen.De oorzaak daar van was.onder anderen deezej

doordien men op veele plaatzen , met het inftellen van nieuwe Predikan-

ten al te haaftig en te onbedachtzaam te werk ging , alzoo dat men zich

veeltyds vergenoegde , als men maar alleen op de Dorpen , zoodaanige

Paftooren hebben konde , die uit de Poftillen wel willen te leezen en te

prediken. Gelyk als men van de Schwabifche ^{/?/7#£?z leeft, dat aldaar

een rechte mengelmoes van allerhande menfehen in de Paftoryen is gezet

reworden , die de PoftillenvanCtfrw'/maanhet volk heel licht voorlaa-

zen, (c) Insgelyks verhaalt een ander , dat 'er tot Fryberg in Meiffen

,

in 't Jaar K33» een Domheer , genaamt Valentyn Beltzing , uit Luthers .

Kerk-Poftille , het Euangelium van woord tot woord hadde gepredikt.

(//) By na niet anders als het van de Mofcoviters bekent is 5 daardePaa-

pen maar alleen iets uit een Oud-vader aan het volk plachten voor te lee-

zen. (e) En dewyle Luther zelfs de domme onweetenheid van zoo veele

Predikanten wel zag , zoo bedacht hy eindelyk dien aanflag, dat men
inzonderheid aan de jonge Paftooren , flechts zoude toelaaten , uit Po-

ftillen te prediken , opdat niet een ieder, gelyk als het in 't Pausdom

gefchiedwas, van de blaamve end-vogels [ dat is , oudewyfs fabelen ] wee-
'

derom prediken mogt. Waar neevens hy ook zeer wel aanmerkt , dat de

Predikatien niet deugen , byaldien de Geeft niet zelfs door de predikatie

fpreekt. (ƒ ) Alleen het flimftewas, dat ook in dien tyd de arme jeugd

niet naarftig , en alleen op dit Licht des H. Geefts, gelyk als hetzelve

de H. Schrift heeft ingegeeven en verklaart , geweezen is, en daar dooi;

aangezet wierden , om uit de Geeft te prediken $ nadien men hen niet al-

leen maar enkele menfehelyke uitleggingen , tot een richtfnoer hunner

leere gaf , maar men overlaade ze ook zoodaanig , met de Heidenfche ver-

digtzelen der Arijlotelifcbe Philofophie , en Schoolfche Godgeleerdheid ,

dat daar door ook noch de minfte vonk der goddelyke kracht en wysheid

volkoomentlyk in hen onderdrukt wierd. Alle het welke, niet alleen de

oeichiedenifien der zelve tyden , maar ookdebynaontelbaare/}c/2i//^«,

predikatie-boeken , Zak-boeken , Locii communes , Promptuaria , Cornuaco-

pi<£ , Florilegia , Concordantien , en diergelyke baarblykelyk te kennen

geeven.

9. Luther hadde wel-cen heel goed oogemerk , wanneer hy de Studenten

ried , dat zy Melanchthons Loei communes , en deverklaaringe over den

Zendbrief aan de Romeinen , als ook zyne eigene uitleggingen vly tig

zouden leezen :(g) Maar het voorgaande verhaal van de verklaarende

Godgeleerdheid , zal ons overvloedig genoeg kunnen toonen , wat voor

uitwerkingen daar uit gevolgt zyn. Die goede menfehen wierden , eer

zy 'er eens om dachten , van de leevendige oorfpronkelykefonteine,

tot uitgehouwene bakken geleid. Ik wil zeggen , de gemoederen leerden

zich op menfehelyken arbeid en aanvoeringe verlaaten , ze bekommer*
den zich niet zelfs , of de belofte des Woords ook al aan haar vervult

wierd , of werden konde, en ze geraakten daar door in traagheid en on-

acht-

(c) ScultctusP. II. Annal. Euang. renov. p. 424; (d) Andr. Molleras Befchreib. Frcib. P. II.

cap. 3. p. ii8. (e)Thuanus Lib. 69. (f)Tom. III. Alteiib. p. 461. (g) ApudMatthdiuinl.c.

P-IJ'S-
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achtzaamheid. Waar uit dan verders die krachtelooze leer-wyze , mits- /«'MD;

gaadcrs de daar op gevolgde reukeloosheid des volks , naaren oorfprong
"

nam, het welke zich onmoogelyk niet koft bekeeren , om dat het Woord
des Hceren aan hem niet gepredikt vvierd. De uitterlyke letter ontbrak

'er zelfs by zeerveele, in wiens plaatzemaar alleen menfchelykewee-

cenfchap en vonden heerfchten , ikzwygenoch, dat 'er geeft en leeven
poft;iIe

ich aldaar vertoont zouden hebben. Men heeft wel eer teegen de Gere- duim?

"

z

formeerde heel heevig , voor de nuttigheid der Poftillen geftreeden , mis-

bruikende daar toe openbaarlyk de woorden van i Theff.v. 19. zo. zi.

Eeven als ofdie geene den Geeft uitblufchte , en de prophetien verrachte,

welke na Chriftus belofte van God geleertzynde, zelfs uit den goeden

ichat zynes herten , oude en nieuwe dingen voortbrengt, ende^Poftil-

len ,
gelyk haaren naam poft ïila [ na die, dat is, welke achter die dingen moeten

gejlelt werden] uitwyft , achter het Woord Gods ftelt, en voor Hechter

houd. (/,•) De reedenen nu der Gereformeerde, vervat iemand korrelyk

aldus: Het is klaar, zegd hy , dat het zeer wydvan dewaare opbouwingeder

Kerke vervreemt is , wanneer de Pa/horen hunne predikatien uit rffe Poftillen , ^'"et^

of uit eenige andere Schriften ontkenen , van woord tot woord'van buiten leeren, «We.

\ja die wel zelfs uit hunpapier (concept) maar heen leezen , en van denpredik-

floel afrabbelen. Want doordien alle de Gemeentens niet in eenerlye (laat zyn, en

dat de zelve ook wel allejaaren en daagen verandert , en ook niet alles op aller-

ley ouderdom enftandpafl : zoo volgt daar uit dat , hetgeene voor de eene gemeen-

de zoed is , zich voor de andere meenigmaalnietJchikt , gelykals wanneer diejon-

ge Predikant , Luther na-apende , op dcPredikftoelzeide : Hy kende den Duivel

zeer wel , en hadde al eenige Jcheepels zout s met hem gegeeten. (ï) Opdeeze
wyze dan leerde de een den anderen het woord als affteelen, na de ma-
niere der valiche Propheeten , waar aan zich ook de Papiften en andere

,

zen uiterfte geftooten hebben. Weshalven men uit den loop der tyden,

wel zien kan, dat, wanneer 'ereen beroemd Dodor ofPredikant was', g^jj*
den zelven veele andere een goede wyle hebben willen na-bootzen. Het Iaars -

welke niet alleen van Luther zeéker is , wiens fpreekwyzen, uitdruk-

kingen , en andere driften , zeer veele hebben nagevolgt
$
(dierge-

lyke wy ook hier booven , ontrent Melanchthon gezien hebben. ) Maar
eeven dit zelve is ook al meede aan andere vveedervaaren , gelyk als wy
van Dr. Saccns , Strigenitius , en andere indeeze eeuwe, xanBalduinus ,

Rxberus , Dietericus , en verders , [welke alle men heeft zoeken na te

aapen] wel zouden bewyzen konnen , byaldien hetnoodig was. Van
den oorfprong en het misbruik der Poftillen zelfs, als meede van de Zon-
en Feeftdaags Euangelien , zal ik nu alhier niet meer fpreeken , door-

! dien het zelve nu reeds al duidelyk genoeg in onze Afbeeldinge der Eerjle

Chriftenen is aangeweezen.

10. Of nu dienvolgende zulke endiergelykeleer-wyzen, nochtans *
c
p

,

0{ld^
met de eerfte Apoftelyke gewoontens , eenige gemeenfehap hebben ge- «yze.

1

had , zulks kan men heel licht afneemen. Niet teegenftaande men zich

gefbadig daar op beroepen heeft , datdet'zaamenkomften , in de Ker-

ken en Schooien, gelykals de oude de gewoonte hadden, zynmoeften,

het geene men door het bybrengen van Paulus woorden , dan wilde be-

wyzen, daarhy fchryft: Als 'er aan iemand iets geopenbaart wierd, zoo zou-

de de andere zwygen. (k) Daar 'er nochtans niet eens de bloote fchaaduwe
meer van deeze Apoftelyke maniere overig , ofby de Reformatie eens in-

Ee 3 ge-

(h) Paulus Tarnovius ap. Dedelcennum P. II.Confil.Theol.p. ?66. (»)Wilh- ZeppcrusLib.
11 . Polit. Eccl. cap. 8. p. 424. Conf. Kekkermannus Rhet. Eccl. p. 1 5-4, {k.) Tom. 1. Script. Publ.

Witteb. p. ï4-
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jaar md. gevoert was. Nadien men immers in de vergaaderingen, alleen maar na
iotmdc.

jg p re(jikanten hooren moed, het zy dan dat hy uit Gods Geeft fprak,

of niet 5 dat geen ander verlicht menich altoos beftaandorft, om iets te

vermaanen , of ten beften der Gemeente te zeggen. En het zoude wel

zwaarelyk in de volgende tyden , zyn goed gekeurt , het geene Luther

eens uit eene kenniffe der waarheid fchreef, wanneer de Keizer de Lu-

therfche Predikatien tot Augsburg verbooden hadde : Is het niet eenfchoon

verftand , engrootewysheid, datMr.Eizleben en andere zwygen moeten; maar

in hun Plaats , treednu de Keurvorft van Saxen op , mitsgaaders andere Vorften en

Heeren , met hunnefchriftclyke belydenijfe , en zyprediken vry uit voor zyne Kei-

zerlyke Majefteit , en in 't aanzien desgeheelen Ryks , dat zy het hooren moeten

,

en niets daar teegen konnen zeggen, ik heelde my in , dat het verbieden van 'tpre»

diken hier door reedelyk ivel gewrooken is. Zy wilden het aan hunne dienaars niet

toelaaten , dat zy de Predikanten mochten aanhooren , en zy moeten ondertuffchen

zelfs wel iets /limmers , (.gelyk zy het noemen) van de groote Heeren hooren en

ftom (laan.(l) In 't korte dan , de middelen die men aanftelde, totonder-

wyzinge der onweetende , tot verfterkinge der zwakken, en tot over-

tuiginge der boosaardige , fchooten wel baarblykelyk en t'eenemaal in

vergelykinge der eerfte Kerke te kort. Gelyk als dan Erafmus Sarcerius

reeds onbefchroomt bekent heeft , dat hy meerder menfchen door by-

zondere gefprekken overdemaaltyd, en anderzins overtuigt en bekeert:

hadde , als door openbaare Predikatien. (w) Nademaal de Voorftanders

als dan vergenoegt waaren , wanneer het volk uiterlyk zich eenigzins

eerbaar aanftelde , de opentlyke oeffeningen , volgens de fleur, mee deed,

en ook zich de andere gemeene wetten en gewoonheeden onderwierp:

gelyk als nu verders in 't vervolg zal gezien werden.

Kerke- il. Want wat den uitterlyken Godsdienft in 't algemeen aangaat , zoo
fchyn-"" wierd de zelve alvoort onder de Reformatie, tot een opus operatum of fchyn-
wetk. Werk gemaakt 5 dat is , dat de menfchen zich vergenoegt hielden, wanneer

ze maar eene predikatie gehoort hadden , het welke veel lichter voor
hen was , als alle de meenigvuldige inftellingen des Pausdoms te onder-
houden. Luther zelfs begojl deeze gruwelen reeds al te merken, entafteze by

geleegenheid ernflig aan , ja hy vergeleek de naam- en waan-Chriftenen by de ver-

vallene gooden , om dat zy op den Doop , en andere voordeelen voor gooden en

Heidenen roemden , en niet te min t'eenemaal zonder geeft engeloove waaren. (ji)

Alzoo , dat ook hier in geene waarewerbeeteringe of reiniginge van
't Pausdom gefchiede : doordien, gelyk als de ziele des zelfs , naame-
lyk , het uitterlyk ingebeelde gedaan werk ( opus operatum ) noch altoos

in weezen bleef. Was in 't Pausdom dit den inhoud des Chriftendoms

,

dat men zomtyds eene MifTe hoorde, en des avonds en 's morgens een
Ave Maria op zeide,zoo nam ook al ras de gewoonte onder de Lutherfche

de overhand,dat men zich doorgaans met Predikatien te hooren, en ande-
re uiterlyke offeningen , wel te vreede hield. Nu was dit noch het on-
derfcheid , dat aldaar het vleefch noch al eenigzins gepynigt wierd , door
vaften , aalmoeffen geeven , boete doen en diergelyke j maar dat nu

Dwang, hier alles lichthertig wierd in de wind geflaagen. Behalven dit wierd ook
voor het volk den opentlyken Kerkelyken Godsdienft zelfs daardoor

:

haatelyk en veracht gemaakt , doordien men door zeekeregeld- en an-
dere ftraffen , de menfchen daar toe dwingen wilde , het welke noch al

uit het Pausdom was overgebleeven. Want eeven gelyk als hier het te

Kerk-gaan by verbeurte van een fchelling en een pond was bevoolen

,

wierd
>

(k) Tom. I. Script. PuW. Wittcb.p. f4. (/,) Tom. V. Altenb. p. zoo. (m) Mich. Baumannur
Gewifs.Poft. p. 5-50. (njlTom. III. Altaib.p. 414.
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• A fn^ Alzoo bïagt ook de Hooge-Overigheid by de Lutherfche , die jau md.W
ee

e

ne'met geld-boetS tefeaffiUk, die de Kerke verzuimden. (/>) Gclyk
,0,MPC -

fis dan ook op zommige
plaatzen , in den eerften aanvang der Reformatie , »™j *«••

'

Midvke Beveelen wierden afgeleezen , behelzende , dat de lieden ,

tui muitten eens des weeks moeden ter Kerke gaan. (?) Met welke ge-

! weldoe middelen nochtans weinig of geen voordeel wierd gedaan , na-

dien het \olk evenwel , door gebrek van byzondere onderwyzinge en

luiis-bezoek ,
meerendeels zoo voor als na, eeven blind en onbekeert

'bleef' Waar 'door dan ook iemand opentlyk klaagen moeit : dat, daar

'voordcezen Je Pfalmen , en anderefebriften aan de lieden zoo gemeen waaien ge-

IweeS nu naauwclyks d'een ofd'ander ivas , die maar een weinig daar uit

'Tan'binten kou. (f)
Wa:U van m" 0nder b^' het verval des volks nocl1 bree"

der zal werden gehandelt.

ii. Gelvk aU men nu in t gemeen op de onderhoudinge des uitvven- ?J^
idicen Kerken-dienfls zag ; alzoo wierden 'er ook noch voornaamelyk nien

zeer veele Paapfche ceremoniën en inireliingen gehandhaaft , lchoon ze

•van veele verftandige altoos zyn teegengeiprooken geweeft- waarvan

bv de oneenigheid weegens het interim noch naader zal gefprooken wer-

!
i

j"
n j-jier booven by de uitwerkingen der Reformatie , hebben we zom-

" jn'ge openbaare getuigeniden gehoort , dat 'er noch al zeer veele , niet

'

[alteen Paapfche maar ook Heidenfche dingen, onderde Lutherfche ge-

'bleeven waaren. Waar ontrent Mehncbthon zeer veel gedaan heeft , die

s ;uit allerhande inzichten , niet heel veel verandert wilde hebben. Dus

I 'ried' hy in 't Jaar 15x5, den Landgraave Filips van Heffen , dat men in de {£*£-

\ reformatie des lands , alle de Kerken-ceremonien zoude behouden , on-

1: trent welke het, zonder goddeloosheid maar gefchieden kon. O) Doch

deeze voorwaarde wift men daar na , gelyk het gemeenelyk gaat , na zyn

9 eiee welgevallen uit te leggen. Niet teegenftaande Lutber meenigmaal , en

i- duidelyk betuigt heeft , dat hier in de Chriftelyke vryheid , kon en moeft

a iti acht genoomen , en zulks aan de Gemeentens zelve gelaaten werden.

,wn p)aar in ceegendeel door zoodaanige inftellingen, aangaande de be-

houdinge van deeze en geene,ook zelfs fchadelyké ceremoniën en gebrui-

ken , niet alleen indien tyd heel veel onheil is gefchied , maar waar van

ook 'naderhand , door die la'ngduurige gewoonte en inetteringe , eene

noodzaa!celykheid en bygeloove is ingevoert, zoo dat de onverftandi-

oe liever het befte meenigmaal , als hunne oude gebruiken wilden laaten

•'vaaren. Om nu daar van te zwygen ,
dat'er met en nëevens het waare

:• Euancelium geene zoodaajiige dingen , die alleen maar tot de Wet en den

)i Levitifchendienftbehooren , niet ftaan konnen. Het is waar, men zegt

:

, cemeenelvk , dat Melanchthon en Lutber zelfs , hier ontrent verftandig

n wilden te werk gaan , willende de menfehen niet zoo plotzelyk als voor

ie 't hooit ftooten" , door alles op eenmaal te veranderen. En het kan ook

f- wel zvn , dat lutber veel voor een tyd lang verdraagen heeft , wat niet

i' zoo terllond , zonder groote beroerte en aanftoot gemakkelyk kon afge-

)t fthaft werden , nochtans met dat voorneemen , om het zelve met 'er

iu tyd en bv goede geleegentheid te verbeeteren. Doch de twift met Karel-

>k ftad , en de andere , over het interim en de bezweeringe zal ons klaar coo-

:t nen , dat'er veele dingen met opzet behouden en verdeedigt zyn , om
> andere daar door aan te lokken , en den aanhang des te grooter te maa-

i ken • ja ook moogelyk om de menfehen af te leidenof te bedriegen, en

A^'A DpiJ 3
1, (0) Pertudnus Qiicon. Porr. P. I c jup. «t). (p) OfTander H. E. Cent. IV. Lib. II. c. n. p. iff4 .

, (a)Cr,ufius Annal'.'Sucv. P. II. Lib. XI. p- 629. (r) Henr.Aflollerus Tom.- VI. -Script. Witteb. P11-

bl. p/402, (s) Apud DrelTerum P. 11- Millen. Vl.p.ju. (t) Tom. IV. Lat. Jen. p. 35- 2. Tom.
Vill. Altenb.p. 342. ic.mEpiiLTom.il. Pv443- & alibi.
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pu Mt>. hun maar zoo wat zand in de oogen te werpen. Het welke deeze dan na-
lotMDc

niaa|s aj s heiligdommen , en noodzaakelyke weezentlyke deelen van

den Godsdienft hegreepen hebben. Waar uit,niet alleen groote onheilen,

tot op deeze teegejtnvoordige uure , en niet weinige aïgooderyen ont-

ftaan zyn , maar men is daar door ook van de Apolrolifche eenvoudige

maniere t'eenemaal afgeweeken. Waar ontrent men echter de woorden
van Luther wel beeter hadde behooren in acht genoomen te hebben , wan-
neer hy fchryft : De Paus heeft in alle dingen van onze Heere God zyn vuiligheid

geworpen , en zyn meefler willen zyn, zoo dat hy hem ook het minfle niet heeft on-

verandert gelaaten. fVanneer men dit alzoo toe geeft , gelyk men het tcegeeven

moet , zoo kan en mag men ook veranderen , zelfs datgeene , wat aan zich zelfs

noch al wel te dulden was $ hoc veel te meer dan dat zelve , het welke vol van by~

geloove , ergernis en ongerymtheidfleekt , en dat wel opentlyk valfch en verkeert

is , ontrent alle zulke overtollige ceremoniën. Qt) Hy ipreekt alhier van de on-

chrifielyke ceremonie der bezweeringe.

Eerde vry-
'•V Doch het is nu eens de tyd , om tot de omflandigheeden van deri

«ent den
Kerkelyke G odsdienfl zelfs te koomen. Waar ontrent wy , eerflelykdé

Gods- hoedaanigheid en maniere , mitsgaaders de plaats , daar de zelve ontrent

dien tyd gepleegt wierd , eens wat naader zullen gaan befchoinven. Hier

ontrent nu ging het in 't begin bykans eeven eens, gelyk in de eerfte Chri-

fielyke Gemeentens onder de vervolgingen. Naamelyk het was in den
eerften aanvang der Reformatie , de lieden eeven veel , ofzy in Kerken t,

of in gemeene huizen , ofop het veld , ofelders hunne t'zaamenkomften

hielden , en daar beneevens ook nietaltyd, ópdeaanftellingevaneen

vafl: Predikant gezien wierd 5 waar ontrent het noodig is dat men eenige

voorbeelden en omftandigheeden aanmerke. Voor eerft dan is het zeer

aanmerkelyk , het geene Luther eens, zeer oprecht zelfs bekent heeft
$

zeggende , ,,dat de gemeene bevorderiiige tot de opbouvHnge en deft

„ wasdom der Chriflenen , alomme zeer ellendig was , doordien men al-

de^
Z
v"r~-

„les opentlyk, en in 'tbyzynvaiïalle menfchen, verichtenmoefr. Hy
zaameiin- „ gaf ook gaeme toe , dat de Gemeentens noch nietindiefraatgeftelt

Se/ge- „ waaren , daar in zy , volgens het Euangelium van Chriftus konden i;e-
pieezeu. -

regeert wercJen ,

? rnaar , alwaar hen maar alleen een opentlyke aanprik-

,, kelinge en opwekkinge tot het geloove gegeeven wierd. Want dit zou-

„ de eerft eene rechte wyze van een Euangelifche verzaamelinge zyn ;

,

„ daar men niet opentlyk , ofzonder eenig onderfcheid en met toelatinge

„ van alderhande menfchen t'zaamen quam 5 maar, alwaar zich alleen die

,, geene vergaaderden , die met eenen geheelen ernft, waarlyk Chrifleneh

„ waaren,en het Euangelium met mond endaaden bekenden. Deeze moe-
,, flen dan hunne naamèn in een regifler fchryven , en hier ofdaar in een

„ huis te zaamen koomen , en aldaar zelfs gebeeden , het leezen , doopen,

„ het Sacrament en andere chrifielyke oefleningen aanftellen. In zulk eene

„ verzaamelinge nu,konde men onderfcheidén, verbeeteren en uitfluiten,

„na het voorfchrift van Chriflus zelve, Matth.xxiu. alle de zulke, die

„ zich niet chriflelyk droegen.Hier konden ook vrywillige aalmoeiTen vee
„ zaamelt werden,na het voorbeeld van Paulus , z Cor. ix. daar waaren ook

„ geene lange gezangen noodig &c. Eindelyk belyd hy ook ronduit,dathy

„ zoodaanige Chriflenen noch niet hadde , en derhalven ook diergelyke
„niet aanflellen kon , tot dat zich van zelfs zoodaanige Chriflenen op~

„ deeden. (x) Doch , het welke wel mobgelyk onder den uitterlyken

„ gemeenen hoop noch niet gefchied is. Uit welke woorden men wel
ziet , dat Luther zeer wel gezien heeft , het geene zommige andere Ge-

me^n-

(«) Libr.vonderTauffundihrcraanhang. (x) Tom. III. Altenb.p. 465.
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meentens met 'er daad zelve hebben in 't werk geftelt , die daar over ook J
aar MO -

verworpen zyn geworden. Naamelyk , dat 'er noodzaakelyk , na de

wyze der eerfte Kerke , eene zuivere Gemeente zyn moeft, indien het

'er recht en met goede vrucht zoude toegaan $ en dat den gemeenen hoop,

zoo als de zelve zonder eenig onderfcheid.in de Kerke en tot het Avond-
maal loont, niets altoos minder als eene Chriftelyke Gemeente is.Weshal- ""'< f re-

ven hy ook zelrs veelejaaren lang, in zyn huis in tbyzonder gepredikt

1 heeft, en in zyne laatfte jaaren, niet heel veel in de Kerk gekoomen is. (y )

Diergelyke uitzonderingen ( of exceptien ) de Godgeleerde ook in 't ge-

1 meen maaken , en de byzondere te zaamenkomften in vervolgingen , en

1 andere omftandigheeden voor geoorloft houden en verklaaren , dringen-

de ook daar beneevens zeer fterk op de huis-kerken. (z) En andere heb-

: ben meede de byzondere oeffeningen , na het voorfchrift vanPaalus,

. opentlyk ingevoert , en ze eenePropheetifcheoeffèningegenaamt. (<j)

14. In den eerften uitbreuk des geloofs nu , begoften Luthersvrlen-
Plaat, der

den en andere , op allerhande plaatzen en by alle geleegentheeden te pre- <?°*-

: diken , en oeffeningen te houden, zonder eenig onderfcheid van plaats verfcha-

! te maaken. Het geene dan de vyanden der waarheid conventicula [ of klei- c"nTO«i-

! ne heimelyke vergaaderingen] noemden , gelyk als zulks ook mi noch cuU>

* daagelyks gefchied , en van de eerfte Chrïflenen , in onze Afbeeldinge bewee-

, zen is. Weshalven dan de Papiften in Poolen wel uitdrukkelyk daarom

. de Gereformeerden aanklaagden , om dat zy heimelyke te zaamenkomften in

\ hunne huizen , zelfs ook des nachts met de deelgenootenhaarer Secle hielden. (£)

1 En in 't Saltzburgfche gebied klaagde de Pauflelyke Nuntius , ofBood-

:
fchapper , dat de Ketters aldaar heimelyke conventiculen hielden, en andere

\
huisgezinnen in haare Ketterye onde/weezen. (c) Ja het bleefalleen by het klaa-

1

gen niet , maar de boosaardige lafterden ook gruvvelyk daar teegen aan ,

1
en zeiden de zoodaanige menfchendèfchandelykftefchelmftukkenna,

.die zy in zulke te zaamenkomften bedryven zouden. Reeds al in 't Jaar

1
ie 16 beichuldigden de Paapeneen getuigen der Waarheid, Nicolaas Ru/i vaifchcbe-

tot Roftok daar meede , dat hy in zyne heimelyke nacht-vergaaderingen , de ^niSl.
a '

. fchrikkelykjle onkuisheid bedreef , en dikmaal vrat en zoop , waarom zy ook de tees«ns -

. plaats deezer te zaamenkomfle , den kus- ofzoen-kelder , ofcelhm ofculorum

noemden, (d) In Vrankryk fchaamde men zich niet , de Hugenootfe

vrouwen voor denRaaddikmaalste vraagen: Hoemeenigmaalzy inde hei-

melyke by-een-komflen met haare geloofs-genooten wel onkuisheid bedreeven had-

,
Jen?Ais^ofde zaak in zich zelfs heel vaft en zeker was. (e) Aldus zocht de

Duivel altoos dat geene op de waare Chriftenen te fchuiven , wat hy zelfs

in de gezelfchappen van zyn lieve getrouwe makkers ongeftraft pleegde.

. Gelyk als dandeondervindinge ookleert , dat alle zuip- fpeel- en hoer-

vergaaderingen , midden onder de gewaande Chriftenen , meeft altyd

. van de Overigheid zelfs werden door de vingeren gezien , daar in teegen-

deel ook maar de minfte onderneeminge van eenige Chriftelyke byzon-
', dere oeffeningen aanftonds door den Satan verhaat gemaakt en verboo-

[
den werden. IndeSaxifcheKeurvorftelykordonnantien, vandenHar-
tog Augu/ius werd wel uitdrukkelyk gedacht. Dat 'er zoo veelejpin-kaamers,

onkuifche danjfen by daage en nachte ,fcheyd-avonden , vréugde-avonden en andere

diergelyke Sodomitifche , verdachte en aanftootelyke byeenkomften , van mans- en

il. Deel. Ff vrouw

(y) Joh. Matthcfius Leb. Lutheri Pred. XII. p. 141 . (%) Confil. Wittcb. P. II. p. 62. Heshufius in

der antword autfetliche Fragen 1 5-85-. 4*0. (4) Matth. Micron. Ruitingius aliique ap. Hornbekium

Epift. ad Durxum de Independent, p. 273. (J) Regenvollcius Lib. II. Hifi Eed. Slavon.cap. 14;

p. 119. (c) Felicianusad Archi - Epifcopum Salisburgenfcm in Articulis Mftisnum. 26.F0I. 18.

(d) Lindebergius Chron. Roltoch.Lib. III. cap. 17. p. 109. (t)Leonhard Meyer. Reden undThat.
Martyr. p. 474.
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ja.it md. vroums-perzooiien zonder eenige ftraffe wel ivaaren toegelaaten geworden , waar
tot mdc. ^gr >er ^H dejeugd van de Overigheid en haare ouders , geleegentheid en aanlok-

zèlen tot onkuisheid en lichtvaardigheidgegeeven wierden. (ƒ) Maar byaldieti

'er zommige maar eenige goede ftichtelyke vergaaderingen lieten blyken

of vertoonden , zoo noemde men hen al voort Ketters , en men deed

zyn beft om alles te verftooren.

15. Doch die geene , welke nu eenmaal van de waarheid overtuigt
S

i

c

a

h

a?°èn
n

' waaren , lieten zich hier door geenzins affchrikken, maar zelfs ook
dctGods- vrouwen gingen uit een verlangen na haare zaligheid, nietteegenftaande

alle het quaad dat haar nagefprooken wierd , in de vergaderingen. Al ter-

flond in den aanvang hield de Rector der Schooien , tot Jochems-dal

zoodaanige heimelyke byeenkomften, waar inookvrouws-perzoonen

quaamen. (g) Gelykals ookopeentyd, de Rector tot Riga voor de bur-

gers in zyn School predikte. (&) Op andere plaatzen plagt men ter
Huizen. m idder-nacht by een tekoomen , om dat zy anders niet dorften , (O en

dat altoos in gemeene huizen , zonder dat men zich opeeneovergeloo-

vige en afgodifchewyze , aan de Kerken bond. In 't Jaar iy zf plachten

tot Noordhuizen veele menfchen in de Apotheek te zaamen te koomen

,

alwaar zy laazen het geen 'er van Zwf/^r uitquam , waardoor zy dan al-

lengskens tot iets beeters wierden opgewekt, (i) In Poolen was men ook
in 't begin gewoon, dat de voornaamfte , en wel voornaamelyk de Edel-

luiden,haare huizen aanbooden.omdaar in verzaamelingen te houden. (/)

Ja eenige Predikanten huurden zelfs bequaame huizen,om daar in te kun-
nen leeren en te prediken. (rn) In de Ooftenrykfche Landen deed men ook
al eeven eens,en deLutherfche Predikanten hebben tot Weenen en elders,

dikmaals in gemeene huizen,zulke yergaaderingen aangeftelt,gepredikt en
het Avondmaal uitgedeelt.(M) Gelyk als'er ontrent hetjaar 1 )• 70 tot Keu-
len insgelyks zulk een gemeene huis-kerke is gedicht, die ook naderhand
is voortgezet geworden. (0) Doch het is onnoodig om dit alles breeder te

bewyzen , alzoo het aan zich zelfs klaar genoeg is. Noch veel minder
was het in dien tyd iets nieuws, wanneer men op ftraaten , of in 't ruime
veld te zaamen quam, en het Woord Gods verhandelde, bykans gelyk
als Paulits zelfs wel dikmaals gedaan heeft, en de verftandige Philofophen,
die ook geen onderfcheid altoos ontrent de plaatzen en andere omftan-
digheeden , gemaakt hebben. Alzoo hield Dr.Cafpar Gnttel, tot Arn-
ftad , in 't Jaar 1 5 iz eenig Predikatien op de markt , die een jaar daar na
tot Wittenberg gedrukt wierden. (/») Die Predikant tot Roftok, Mr.Jo-
achim Sluiter , ging zelfs uit de Kerk, om dat het volkin de zelve geen
plaats genoeg hadde, en predikte daar onder den blaauwenheemel, on-
der ttntn grooten lindeboom. (q) Tot Goslar begoft ook , in 't Jaar

1511 ,eenzeekerman , Diederik Smeedeke genazmt , op een groote plaats,

welke 't Linde-veld wierd genaamt , meteen zeer grooten toeloop van
volk te prediken , doch hy wierd daar over gevangen gezet. (/) En tot

Wormbs lieten de Burgers in dit zelve jaar een kleine Predikfloel maa-
ken , diemenverdraagenkon, fielden dezelve nu hier, dan daar, inde
ftad ter neer , waar op 'er zommige prediken moeiten. (*)

16. Behalven dit gebeurde het ook wel, dat de menfchen aan de zee
te zaamen quaamen ,• gelyk als 'er van Antwerpen gefchreeven werd %

dac

(ƒ) Policcy-Ordnung p. 200. (g) Scultetus Annal.P.II.p. 83. (6)ChytrseusChron.& OfiatwJer
Lib. IV. H. E. cap. 11. p.966. (i)Regenvoircius Lib. I.H. E. Slavon.p. 100. (4)ScultetusI.c
p. 293. (I)Regenvolfciusl. c. p. 103. & I28.(ro)lbid.p. lof. (») Chytrxus ap. Fechuum P. I.Epirt.

p. 294. & in Epift. ipfïus p. 446. (o) Apud Fechtium 1. c. p. 5-77. & Ofiandrum 1. c. p. 1
1
42. (/>) Scul-

tetusl. c. p. 135-. (5) Lindebcrgius Lib. IV. Chron. Rolloch. c.i.p. 113. (r) Scultctus 1. c. p 81.
(1) Ibid. p. 80. •

Stiaaten.
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dat aldaar het volk. , voor de fhd ter plaatze, daar men de fcfieepen i«.md.

bouwt ,
wasbyeengekoomen. En als eens op een tyd de Predik int niet

lulMDÜ -

gekoomen was , zoo was et een jong menfeh in een Ichïp getreeden , die

over het Euangelium van de ?ooo mannen zeer wel gepredikt h ïdde.doch

hy was daarom des anderen daags verdronken geworden, (f) Heeldichc

daar by , tot Melts , heeft iemand insgelyks eenen langen tyd in "t open

veld gepredikt , alwair ook veel volks tot hem was uitgegaan. O) In

Ooft-Vrie>land ving een Predikant , genaamt Hendrik Oldersheim , dit zel-

ve aan ; want na zynegewoonelyke Predikatie, fprak hy tot het volk:

Wie de bevelHtinic der waarheid , teegen het quaad-fpreeken der Paapen hreeder

bezeert te booren , die volie my. Waar op hy uit de Kerk , met alle het volk

in buiten ging , op een ruim veld, en op een verheeve plaats geklom-

men zynde , hield hy een lang vertoog , en liet zich ook niet verftooren,

ichoon dat de Manniken op allerhande wyzen hem zochten te verwer-

ren. O') Doch deeze maniere is niet alleen in diert tyd zeer dikmaals ut

't werk jreftelt , maar ook in de volgende tyden van de zoodanige , die

zich zelfs rechtzinnig noemden, niet voor ongeoorloft gehouden, als

het de geleegencheicl en omftandigheeden eenigzins zoo meede brachten.

Golykalsookdaar na. in 't Jaar 1591 , onder de oneenigheeden over de

bezweeringe (exorcismus) in Saxen , een Paftoor vanEilenburg, wan-

neer hy van zynen dienft om die zaaks wille was afgezet, op zyn ver- Ik»^"."

trek , een affcheid-predikatie voor het volk op het oope veld gedaan

heeft , niet teegenftaande hem de Overigheid verbooden hadde , om
opendyk affcheid te neemen. (_y) Derhalven hebben nu de verftandige

zich gantfchelyk niet aan de Kerken gebonden
; ja dat meer is, Luther

plagt "doorgaans zeer ernftig teegen deafgoderye , die hier ontreut ge-

pleegt wierd , te fchryven. Waar van» ik maareenige weinige plaatzen

zal bybrentren , teegens welke men het gebruik , dat naderhand is opge-

Jtoomen , "onpartydig zal konnen houden , endegefteltheidderzaake

daar uit ook wel afneemen konnen. GelykalsdanookdeSmalkaldifche

punten, in 't Aanhangzel, wel uitdrukkelyk zeggen: Waar maareene Ge- f^lt
tni

meente is , aldaar is ook bet recht om den dienft des Euangeliums te verrichten. Kc 'ken -

Zoo dat derhalven, daar 'er twee ofdrie vergaadert zyn , het zy dan in

Keukens, Kelders, of elders, gelykals Luther fpreekt, aldaar een Kerk

is ; ook isjuift niet noodig een fteene huis daar toe te gebruiken , waar

neevens dan ook het voorbeeld van die twee Chriftenen , uit Auguflinus

bygebracht werd, die malkanderen in een fchip gedoopt, en de zonden

vergeeven hebben. (O Doch wy 'zullen alhier Luthers klaare woorden

zelfs over dit puncl: booten , het welke aan veele nu noch onverbreeke-

lyktoefchyntte weezen.

17. Hyfchryft dan onder anderen aldus: „ Daar is geen andere reede

„om Kerken te bouwen , zoo 'er al eene reede is, als alleen, op dat de Afgodery

„Chriftenen moogen tezaamen koomen, bidden, predikatien hooren , £e

"
k

d
cl

„ en de Sacramenten ontfangen. En by-aldien die reede ophoud , zoo

„ zal men de Kerken afbreeken , gelyk men andere huizen doet , wanneer

„ ze nergens meer toe nut zyn. Maar teegenwoordig wil door de geheele

,,weereld een ieder menfeh een eigeKapelle, of Altaar, oftenminften

,eene Mille oprechten , uit geen ander inzicht , als om dathy zichin-

„ beeld daar door zaalig te zullen werden , en den heemel als te koopen ••.

„ Het was beeter (fpreekt hy derhalven aanftonds daar na ) dat men alle Ker-

„ ken en Gedichten in de gantfche weereld , tot de grond toe uitroeide en

ff * „tot

'

(t)
Scultemsl.c.P. I.p. 19^. («)Ibid. p. 110. (x) Part. II. p. 79- O1

) Jerem! Simon. Eilenbiitgi-

fcheChronikPart.I. p.i44- (^) L1b.C0nc0rd.de Potclt.Jurisdüa.Epifc.p. 35-3.



Jaar MD.
tot MDC.

Uitroe-
yingder
Kciken.

Alson-
ijoodig-

Bygtf-

looton-
tientde

ierken^

224 KERKELYKE XVL'BoeK

„tot affche verbrande , en't was ook minder zonde , fchoon't ie-

„mand uit enkel moedwilligheid deed, dan dat eeneenige ziele in zoo-

„ daanige eene dwaalinge verleid en verdurven zoude werden. Want God
„ heeft geenzins van de Kerken , maar alleen van de zielen gebooden ge-

„ geeven , die ook eigentlyk zyne rechte Kerken zyn ; van welke de

„ H. Paulus 1 Cor. 111. fpreekt : Gy zyt Gods Tempel ofKerke. En die

„deeze Kerke befchaadigt , die zal God verdelgen.... En wat verder:

„ Ik zegge nochmaals , het was goed om zoodaanige dwaalingen

„ uit te roeyen , dat men alle de Kerken eens door de geheele weereld

„om verre wierp , en in gemeene huizen, of onder den blaauwenhee-

„ mei predikte , bad , doopte , en alle de Chriftelyke plichten oefFen-

„ de. Nademaal ook de aangeweezene oorzaaken, om Kerken te bou-

„wen, maar flechte oorzaaken zyn. Chriftus predikte meer als drie jaa-

„ ren lang , en nochtans maar drie daagen in den Tempel te Jeruzalem, op
„de andere daagen predikte hy in de Schooien der Jooden , indewoe-

„ ftynen , op de bergen, indefcheepen , overdemaaltyd, enindehui-

„zen. Johannesden Dooperquam ook nooit inden Tempel, hy predikte

„aan de Jordaane , en opalleplaatzen. De Apoüelen predikten op den

„Pinxterdag te Jeruzalem , opdemarktendeftraaten , Philippus ver-

„ kondigde het Woord aan den hooveling (of befneedene) op den

„waagen : de H. Paulus , tot Philippis , aan'twaater, in de gevange-

nis , en hier en daar in de huizen
5
gelyk als Chriftus hen ook Matth. x.

„bevoolen hadde , dat zy inde huizen zouden prediken, lkbeeldemy

„ in , dat ze zulke goede Predikanten zyn geween: , als 'er teegenwoordig

„zyn. Doch alzoo zal het gaan, dat 'er voor de averechtze Predikan-

ten en Duivels-Leeraars , koftelyke gewelfde huizen gehouden zullen

„ werden , doch Gods Woord, zal geen herberge in geheel Bethlehem

„ vinden , daar het gebooren is. (ji)

18. Met geen minder nadruk fpreekt hy ook op een andere plaats van

deeze zaak aldus. (£) „ Hier uit kan nu een iegelyk wel befluiten , dat

„men God niet dient , met Kerken te bouwen ; en dat alle de moeite

,

„die men daar aan befteed , te vergeefs is, indien men daar door God
„wil behaagen , ofeenen genaadigen God verkrygen , gelyk wy daar

„van elders gefprooken hebben. Dit ziet gy hier nu reeds al in deeze Hi-
„florie : want, indien de H. Geeft, die door Stephanus alhier fpreekt,

„zelfs dat huis verwerpt, het welke God gebooden hadde te bouwen,
„ wat zal hy aan ons wel doen , die geen gebod noch uitgedrukt bevel al-

„ toos hebben om Kerken te timmeren > Verders : ,, Nu is 'er heedens-

„ daags geen Kerk , daar van gy zeggen moogt, die plaats heeft God uit-

„verkooren en gebooden te bouwen. Op deeze zelve plaats zegd hy:
„Niemand kan nu zeggen, dat het gebed in de Kerke beeter is eneerder

„ verhoort werd , als op het \eld of op een andere plaats. Zoo veel is 'er

,,aan geleegen , als God iets beveelt te bouwen ofte doen. Heeft nu
„ God die Kerke , welke hy zelfs verciert heeft en bevoolen op te rech-

„ ten , verworpen , wat zal hy van ons zeggen, als wy onze Kerken ,

„ daar hy niets van weet , zoo hoog gaan verheffen , en ons inbeelden

,

„ datwy God daar meede eenendienftdoen! Daar zullen wy dan ftaan

„als gekken , en als of weopdenmondwaarengeflaagen, wanneer hy
„aldus tot ons zeggen zal : Gy dwaas, wie heeft het u bevoolen, dat

„ gy voor my zoud Kerken timmeren en Altaaren oprechten ! Een gely-
ke taal voert hy op een ander tyd, wanneer hy zegt: (c) „Kerken en
„Tempelen moet men hebben, op datwy Gods Woord daar in hooren

„en

(«) Kirchen:Poflill. Part. I. Edit. Luneburg. p. 120. (t)It>id.P.Hp. f4- (f) Part. IV. p. 78,
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„en de Sacramenten gebruiken. Maar het is zotte- werk, d.itwywaa-
{'J'"^

„nen , \vy hebben Gode een huis gebouwt, endat hyonsjuiftin dien

„ Tempel moet verhooren , en niet op andere plaatzen ook. Wy moe-

ten God danken , dat hy ons verhooringe op alle plaatzen belooft

heeft. Maar wy willen den wyden Tempel Gods in een naauwe plaats

dringen , en God meteen korteinde vatten , welken heemel en aarde

„ niet kan begrypen. Wee u , gy fchandelyk ongeloof ! Maar wat behoeft

„men zich daar over te verwonderen , dat de weereldfche dingen, en

„ wat de menfchen bedacht hebben , alzoo voor de weereld fchynen

,

„ en dat , wat volkoomen en Chriftelyk is , zoo wanfchaapen en onaange-

,,naam is in onze oogen$ nademaal de geheele Schrift betuigt , dat de

„ poddelyke wysheid voor de weereld eene dwaasheid is ? En Chriftus

„ beneevens zyn Woord , moeten dierhalven ook een verworpen en ver-

„acht ding voor de weereld zyn. Dierhalven moet gy ook niet rich-

„ ten noch oordeelen na het uiterlyke aanzien der dingen , maar oordeelt

,, met een rechtvaardig en waarachtig oordeel.

19. Men zoude nu noch wel meerder plaatzen , die dit alles be- Kerken

krachtigen , uit den goeden Luther kunnen bybrengen , indien de zaak j^y
01

zelfs niet reeds al klaar genoeg uit het voorbaande bleek ; doch om echter *ud,t der

V* C? tj
% * * «UDC II

noch iets daar van gedachtig te zyn, zoo ipreekthy verder hier van al- oat&ma.

dus : „Alzoo heeft het Gode behaagt , dat die leedige en onnutte Bif-

„ ïchoppen nooit iets goeds of nuttelyks deeden , en dat de Afgooden
„der weereld hunne afgooderye behielden $ nochtans met dit verfchil,

„ dat zy al dat geene , daar maar geld van quam ,duur genoeg verkochten

,

„en het geld voor alle Kerk-deuren laagen leiden , op dat men doch irri-

„mers zonder geld niets van hen bekoomen zoude. Hier toe moeH: dan

„ het zweet van 't arme volkje befteed werden. Indien nu iemand ergens Averechts

„ in zyn teltament , eenig geld voor de Kerk gemaakt hadde , dien heeft |^
r

K r̂ke.

„ men van den Predikftoel afgeroepen , en aan het volk in haar aandach- j^cgoc,

„tig gebed bevoolen , om andere ook daar aan te lokken. Zoodaanig

„geld nu, zoude men de leevendige tempelen Gods meedegedeelt heb-

,, ben. Maar die buik-dienaars hadden zelfs noch niet genoeg om te vree-

„ ten en te zuipen. Tot die uiterfte wille , welke den dooden tempel aan-

„gaat, vermaant men de gantfche weereld om hem doch niet te willen

„ vergeeten, op dat hout en lïeen voor al hun cieraad mochten behouden

,

„en immers mooye konftige beelden hebben. Maar aan Gods leevendi-

„ gen tempel werd niet eens met een enkel woord gedacht , niemand
„maakt voor den armen een teftament, die vergeeten wy t'eenemaal,

„en laaten hen gebrek lyden , alhoewel het Gods uitgedrukte gebod en

„ begeeren is. Maar dat heeft geen aanzien voor de weereld , doch wat
„menlchen verdichten , dat houd en handhaaft men met ernfl, en men
„ geeft daar voor , zoo veel als men geeven kan. En wat verder: „Maar
,-, wy keeren dit alles nu averechts om , het geene wy aan de leevendige

„tempelen Gods moeften doen, dat leggen wy aan de doode tempels te

„ koft. Daarom is het ook geen wonder , dat den donder meer in de
„Kerken als in de hoerhuizen Haat. Ja zelden hoort men dat den don-
„der aan die huizen fchaade doet : Want God wil waarlyk daar door

„ toonen , dat hem alle zoodaanigen afgodifchen dienft ten uiterften zeer
„mishaagt. Doch hoererye en overfpel zyn zulke groove zonden,
„ dat ook een zwyn die wel met zyn fnuit zoude kunnen ruiken. Maar

,

„hoe gruwelyk en afgryzelyk deeze afgoderye is, die 'er dus on-

„ der den fchyn van eenen rechten Gods-dienfl door-gaat , zulks

weet noch begrypt niemand , dan die den Geeft Gods heeft.

f/3 En
j>
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jaar md. (ƒ) En op een andere plaats : Gy behoeft niet te denken op heerlyke gebouwen,

vlx°teu daken , gewelften , altaaren , zingen enfpeelen. Waar Gods Woord klinkt , het
<ierchri- Zy ^an fy'f woud , of op het water , ofdaar het zyn mag, aldaar is een Bethel ,

overal.

's

zoo dat men als dan wel mag zeggen , hier woont God. Want , gelyk als wy gehoor

t

hebben , eer immers een eenige (leen daar ter plaatze gelegtwas, noemde Ja-
cob die leedigefleede een huis Gods. Waar van daan wi(l hy dat ? Daar van daan ,

om dat hy God aan die plaatze hadde hooren fpreeken. Derhalven moet men ook

voor God geen huis bouwen , 't en zy men voorheene iveete , dat hy ook aldaar

woont. En als dan woont hy aldaar , wanneer hy zyn Woord aldaar laat verkondi-

gen , dat Hy in ons werkt , en dat het zelve door het Geloove ook bekent werd. (e)

zo. Dit was het gevoelen des zaaligen Luthers. Doch, ofhetmet'er

daad in zyne , en de daar op volgende tyden al wel is in acht genoomen ,

zulks kan de hiftorie zelfs ons op elke plaats voor oogen leggen. Het is

K«kemn waar , men heeft in 't begin der Reformatie, ofuitnood, ofookweluic
deB-c

l
or ' andere inzichten , de prachtige Tempels , die in 't Pausdom sebouvvt

inatie pc- i <J « * ~*
m

o
houden, vvaaren , behouden, en tot de openbaareoerfeningen aangewend $ waar

ontrent men ook waarlyk weegens den Afgoodendienft , die wel eer daar

in gepieegt was geweeft , zyn geweeten niet behoefde te bezwaaren.

Maar het is ook niet minder waar , dat 'er ook al voort , na dat de Geloofs-

veranderinge gefchied was , weederom veel nieuwe afgoderye in den Ker-

kelyken (laat is ingefloopen , en dat men doorgaans in uitwendige pracht,

overgeloove en andere misbruiken, den Papiften heel weinig heeft toe-

onbc gegeeven. In de plaats , dat Luther met de eerfte Chriftenen , een ieder ge-

<Ea?k. meene plaats tot de Chriftelyke oeffeningen heeft bequaam gehouden ,

zoo heeft men dezelve, ten uiterften ftrikt aan de uiterlyke Kerken-ge-

bouwen gebonden , niet teegenftaande men dezelve met groote onge-

makken dikmaals gebruiken moeft , en dat zomtyds een gemeen huis

,

of bequaame plaats , voornaamelyk by winter-tyd , veel dienftiger daar

toe was. Men vind in de Jaar-boeken byzonder veele voorbeelden, dat

de Predikanten , in die groote Dom- en andere Kerken, zich krank en
dood gepredikt hebben , als meede , dat ook veele andere menfehen van
het te Kerke gaan , om dat het hen ongeleegen was , zyn afgefchrikt

,

of ten minften verdrietig geworden. Gelyk als die Dom-Predikant tot

Fryberg , Mr. Jan Horleheim , den hoogen Predikftoel in den Dom , al-

daar zyn pynbank plagt te noemen, doordien hy zich hees en ziek daar

op fchreeuwen moeft. (ƒ ) Andere Gemeentens moeften dikmaals haare

anders waarde Predikanten laaten gaan , om dat zy deeze of geene

Kerk met hunne ftemmen niet vervullen konden, (g) Gelyk als het

weederom aan Mr
. Wolfgang Zeuner tot Sneeberg gebeurde. Doch

het rechte teegendeel hebben verftandige mannen , niet alleen na de
voorbeelden der eerfte Chriftelyke Kerken gedaan, maar ook met zeer

gewichtige reedenen. „ In 't byzonder heeft men noch in de voorgaande

„eeuvve zeer wel , teegens het al te koft-baare Kerken-bouwen, ver-

„maant , dat men noch de Kerke , noch de burgerlyke Regeeringe,

„door alle zulke onnoodige uitgaaven , niet behoefde te bezwaaren of
„ uit te putten , alzoo daar door maar teegen de Chriftelyke plicht , een-

voudigheid en needrigheid gezondigt wierd , wanneer men een al te

„ grooten verquiftinge daar in beoogde. (/>) Gelyk als dan ook,terwyle de
zaaken zo ftonden,de Kerken niets minder als Gereformeertheeten kon-
den , daar zulke eene openbaare Paapfche afgoderye noch plaats vond ,

en

(i) 1. c. (e) Tom. IX. Witteb- Germ. p. 146. (f) Andrcas Mollcr Befchreibung Freyb. Part.

II. cap.4.p. is~' ('g)ChriftianMelaerSchneebcrgilcheChron.p. 210. (h) Zepperus Polir.. Eccl.

Lib. 1. c zy. p. zio.
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en alwaar men maar met de Jooden , op des Heeren Tempel ft,ofte 5 het /aar md.

geene met het vaare Euangelium , en deninwendigen geeftelykenftaat
,ülMDC -

des nieuwen verbonds , in geencndeele kan overeen koomen.
ii. Byna eeven eens was het met de beelden binnen en buiten de Ker- ,

Bec,(^ ;?

ken geleegen , die wel aan zich zelfs , en uitgezóndert het misbruik , ee- gefchaft.

ne onnoozele en zomtyds dienftige zaak waaren : doch die niet te min ,

by de eenvoudige veel bygeloofs , en onder de Geleerde veel krakkeels

verwekten. Het was ook in 't begin der Reformatie niemand quaalyk af te

neemen , dat men in den eerden yver , op het Paapfche gebruik der beel-

den zoo zeer verftoort was , zoo dat men ook de beelden zelfs t'eene-

maal verwierp en affchafte , het welke ook al meede onderde Luther-

fche , in den aanvang gefchied is. Als wanneer onder andere Luther zelfs

wel uitdrukkelyk fchreef : De beeIden moeten afgefcbaft zyn:, byaldien zeaan- van m.
gebecden zonden veerden , doch ander s niet ; alhoewel ik wel wilde , dat ze door èordeeeït.

degebeele weereld waaren uitgeroeit , om des misbruikt wille. En een weinig

daar na: Men kan niet loochenen, dat de beeldenfchadelyk zyn van weegen haar

misbruik , nochtans konnen wy ze niet verwerpen. iVant daar zyn veele menfehen ,

die de zon enfierreu aanbidden , zouden wy dan daarom toegrypen en defierren van

den beemel werpen > (/) Dus wierden toen ter tyd , hier en daar van Luthers

navolgers zelrs , de beelden afgefchaft. Gelyk als niet alleen in 't Vorfte- vootbeci-

lyk gedeelte van Pruiflen, Paul Speratus , Joh. Brismannus en Joh. Alexander, van.

ontrent de Geloofs-vereeniginge,in't Jaar 1
5 24 gedaan hebben^alwaar tot

Koningsbergen , jonge en oude de beelden en altaar-taafelen in den Dom
van booven needer wierpen,- (£) maar zelfs ook , hebben Erbard Scbnepfius,

Joan BrentitisenJmbro/iusBlaurerus, in 't Jaar 1534 in'tHartogdom Wir-
tenberg , de Kerken van Afgooden en beelden gezuivert. (/) Eeven het

zelve is meede op zeer veele andere plaatzen , door ordre en toelaatinge

der Hooge-Overigheid zelfs gefchied. Wanneer tot Leipzig, in 't Jaar

1 54X , na de dood van den Hartog Joris , Luthers leere ingevoert wierd ,

zoo wierden de beelden overal uit de Kerken en van de Altaaren afge-

rukt, (in) Waar uit toen ter tyd andere beflooten, dat Luther zelfs niet

zoo ftyf-hoofdig en hard-nekkig was , als men hem doorgaans wel

nagaf te weezen. («) In 't byzonder ging het zomtyds onder de Gerefor- Beeidnor-

ineerde hier ontrent al wat oproerig en verwerdelyk toe , doordien het
m

gemeene volk in een oploop toeliep , en groote baldaadigheeden pleegde
$

waar van hier booven by de hoedaanigheid en maniere der Reformatie,

zommige voorbeelden te zien zyn. Alhoewel meerendeels de onbe-

fchaamde bedriegerye der Roomfche Paapen hen daar toe ophitfte , die

,

door allerhande veranderinge van beelden , een onbefchryffèlyk geld van

het blinde volk hadden weeten te verzaamelen , waardoor daar na die

bedroogene menfehen , buiten alle twyfel heftig hun gramfchap toon-

den.

%%. In Engeland was 'er onder anderen , een zeeker beeld van Chri- p^ der

flus , dat zoo kondig gemaakt was , dat het na het believen der Paapen
, J^',^

byna alle de leeden beweegen kon. Ditftelde Jan Hilcley, eenBiflchop

ontrent de Reformatie , eens in de Kerke ter neer,, hield van dit bedrog

een vertoog tot het volk , doch hy wierd midden in de Predikatie zoo
yverig , dat hy het van booven needer fmeet: waardoor dan het volk

zeer haaft toeliep , het zelve in duizent Hukken floeg , en eindelyk ver-

brande, (o) Tot S'. Gallen in Zwitzerland , heeft men over de 46 waa-

gens
(/') To. VII. Lat. Witteb. p. 27? . 278. OU Hennebergerus Chron. ap. Scultetum Annal. F. I. p.

204. &in Vitafuap. 1 ii.(I) ld. Annal. 1. o &Crulius Annal. Suev. Lib. XI. F. II. p. 629. {m) Da-
vid-Peitcrus Lib. lil. Lipf. §36. (n) Calvinus Epifl. p. s4- (o)Joh. HockerusapudColomefium
Epilt.iingul.p. 318.
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jaatMD. gens vol beelden uit de Kerken, voor de ftad na buiten gevoert, enal-

tot mdc.
gaar verbran d. ( y> ) Op andere plaatzen is niet minder iets diergelyks ge-

fchied. En waarlyk , ook deeze bedryven zyn niet zonder goddelyke

beftieringe gefchied, op dat de meenigvuldige gruwelen , die daar onder

verborgen waaren , des te meerder daardoor openbaar zouden werden.

Doch het was alleen te wenfehen , dat daar meede alle afgooderye en val-

lenen Godsdienft t'eenemaal vernietigt was geweeft. Maar ondertuflehen

kan men veel eer uit de Hiftorien bemerken , dat 'er in de plaats der oude

uitgeroeide afgooden , of noch groovere , ofnoch fyndere , en derhal-

ven gevaarlyker Afgooden weeder ingeiloopen zyn. Ik zal nu alhier niet

fpreeken van andere ongerymde en ergerlyke gewoontens , die in de Ker-

ken met meenigten te vinden zyn. Alwaar men by voorbeeld, wel het

vedels allernaafte aan het Altaar , en den Predikftoel ,
pieken , (waarden , vaan-

fn dTSTr! dels , fpooren , en andere gedenkteekens van eene voorgevalle bloed-

ftortinge , reeds al in de voorgaande eeuwe , heeft beginnen op te han-

gen. Waar ontrent men met recht wel zoude kunnen vraagen , ofdeeze

bloedige teekens al ftichtelyker waaren , als het eene of het andere beeld

van een heilig ? Ten minften hebben zich ook de Papillen zelfs daar aan

geërgert , wanneer men toen ter tyd in Engeland , in de plaats van het

afgeworpen kruis van Chriftus , het Koninglyke waapen heeftopgehan-

gen ; naamelyk drie luipaarden in een veld, welke aan d'eene kanteen .

flang , en aan d' ander kant een hond met zynepootenvaft hield. Dat

dan de Papillen als een afval van Chriftus tot de fchepzelen hebben uitge-

legt. (<j0 Men vertoont ons ook nu noch tot Wittenberg, indePharr-

Kerke , aan den Altaar-taafel , hoe dat Lucas Granach , die beroemde
i£ke scha- scniyer , een kinder-doop , en daar by enkele bekende perzoonen na het

leeven heeft gefchildert , daar onder hy ook zyn eige vrouw , door groot

bidden , doch uit fpotternye , maar met de rug na vooren heeft geplaatft.

Dit zouden dan ook moogelyk Bybels voor de gemeene man zyn , welke

verfchooninge P&ulus Gregorius de Groote gebruikte , en waar door nu
noch de onweetenheid en afgooderye des armen volks onderhouden
wierd , als of de H. Schrift zelts niet volkoomen genoegen was, om te

onderwyzen. Ik wil nu niet zeggen, wat 'er op veele plaatzen , en in-

zonderheid in Saxen op Kersmis , met het zoo genaamde Kindeke Jefus

,

en andere fchandelyke gewoontens wel voorvalt. Verders kan men van

het gebruik en misbruik der beelden , als ook van de heevige oneenig-

heeden hier doorgereezen , Jan Arends Iconograpbia , of bericht van de

Beelden naleezen , het welke reeds al in 't Jaar 1 596 tot Halberflad is ge-

drukt , maar tzeedert onbekent geworden.

Tyd des 2-3- Dit was het dan, hetgeenewy alhier, aangaande de omftandig-

heeden der plaatze , ontrent den openbaaren Kerkendienft hadden aan te

merken. Nu ftaat ons verder te befchouwen.ofde Lutherfche ftaat ten op-
zichte des tyds al beeter is geweeft. Wat men volgens de meeninge des
waaren Euangeliums , ontremde Zon- en Feeft-daagen hadde behooren
in acht te neemen,zulks alles is in onzeAfbeeldinge der Eerfte Chriftenen heel
klaar aangevveezen. Maar , hoe uittermaaten quaalyk nochtans alle zul-
ke daagen , in deeze eeuwe , vlak teegens de ingeftelde wetten , zyn
geviert en aangewent geworden , zulks geeven zeer veele getuigeniflen
te verftaan.z.Hf/.?ÉT had wel de vryheid der waareChriftenen zeer veel voor-
gedaan

5 maar daar beneevens ook de plicht der geener , die noch zoodaa-
nigen uitterlyke aanvoeringe van nooden hadden , aangeweezen. Hier

tee-'

f/») Schimpfius Chron. Helm. & ex eo Crufius l.c. p. 606. (q) Nic Sandcr. de Schifm. Anglic.
Lib. II. p. 244.

<>ods-

dienfts.
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teegens nu vind men zeer veele klachten , dat het 'er in 't korte onderde ja«Mo.

Lutherfche , op de Zon- en Feeft-daagen , veel goddeloozer toeging ,

'

c

als voorheene in 't Pausdom. Want hier in had men noch al meerendeels $£$*£iei

eenige geihcngheid en kaftydinge behouden : maar aldaar brak het mis- Zl"\ cn
a

bruik der weereldlyke vryheid , en het nalaaten van alle Kerkclykè tucht

en orde , gelyk als een fterke waatei-fhoom door , zoo dat alles door

malkanderen ging. VVeshalven iemand openhertig bekende , dat 'er in 't

Tausdom , by voorbeeld , de jaarmarkten en kermillen nooit op de Zon- J*"'™^'.

daagen waaren geftelt geweeft: maar in 't Lutherdom deed men het rechte miffen -

teegendeel : Hier op , ichryft hy , beeft men toen ter tydgezien ; maar, waar

Op ziet men nu } Zeeker , wy moogen ons daar over welfchaamen. Doch wy willen

en kunnen niet gelooven , 't en zy dat ons het geloove als van zelfs in de handen

valt. (r) En een ander heeft de vryheid , die zoo zeer de overhand genoo-

men hadde , aldus beklaagt , dat ze ook de Hooge Overigheid zelfs

zoo ongeftraft liet heene gaan Wat voor tenpaffe , zegthy, legt men hun

op , die op Zon- en Feefl-daagen voor alle deuren enpoorten , onder de Predikatie ,

en wanneer men het Avondmaal des Heeren houd , dobbelen enJpeelen > ja ook

door onmanicrlyk en overtollig vreeten en zuipen ontëeren ? Waar worden ze tot

kuisheid gehouden , die in echtbreuk en hoererye zoofchandelyk heen leeven ? (1)

24. Ook toonen de opentlyke beveelen wel , hoe ellendig het 'er on-

trent het vieren der Zon- en Heilige-daagenis geftelt geweelt. In Saxen fcZtTJ-
a

quam 'er noch in 't Jaar 1 577 , deeze uitdrukkelyke klachte hier van uit : If"°P^c

Dus wierdook de Sabbath niet alleen , gelyk als booven gemeld is, door het verzui- f^a-dn-

vncn derpredikatie , maar ook met allerhande paarde-arbeid , en andere onbetaa-
gc "

raelske onderneemingen , tot verachtinge des Goddelyken Woords , ontheiligt.

Zoodaanig zelfs , dat 'er op de grootfle en heiligfle Feefl-daagen, degr oofjle zon-

den en aanjlootelykheedcn , metjlempcn , danjfen en zuipen begaan werden. Dat vreeten

,

de luiden van 't gehoor des Goddelyken Woords , door de Overiglxidzelve in onze danSen

Ampten , zoo weivanden Adel als uit de fleeden totpacbt-dïenflen, het verhoo-
,Peclen *

ren hunner zaaken , het onderzoeken dergevallen , en andere dingen , die men in

de week wel kon verrichten , werden genoodzaakt , ook door haaze-j'achten en

veele andere manieren verhindert. Niet minder werd het volk , infleeden en dor-

pen, van Gods Woord te hooren afgehouden , doorgaftmaalen , tromme/laan , en

andere fnaaren-fpel ^ als meede , door kaarten, met keegels , en dobbelfteenen

tefpeelen,kramerye,bier in de kelders te doen en te voeren,krygs-oejfeningen te hou-

den,hct welke alles voor het eindigen der morgens en middagspredikatien toegeflaan

werd , zoo dat wy ons eene beeter orde en regeeringe van onzefteeden en onderdaa-

nen belooft hadden. (O En elders : Daar is ook eene zeerfihaadelyke gewoonte

op de dorpen ingekroopen , dat de boeren , op en in de Feejl-daagen , als Kermis en

Pinxteren , hunne zuiperyen terflond met den avond aanvangen , den gantfehen

nacht daar in volharden , en des morgens depredikatie , ofgeheel verflaapen of

dronken in de Kerk koomen , waar in zy dan flaapen en ronken als verkens. («)

Deeze verderffelyke vruchten hebben ook andere wel gezien , en daar

van aldus gefchreeven : Men noemt anders doorgaans de vierdaagen , oorzaa-

ken der krankheeden , om dat in de zelve het meefle gebrafl en gezoopen iverd.

Maar in dcezen onzen tyd (leepen de Feefl-daagen noch al veel meerdergevaar na

zich , het welke een groote rampzaaligheid en fchandeis.(x') Enweederom:
Daar is een zoodaanig misbruik der Chriftelyke vryheid infwang, dat men ook

zelfs op de Feefl-daagen geheele nachten door , braft en zuipt. Doch nu is deflraffe
voor de deur , doordien de Kerken verwoeft worden , en de Predikanten met hunne

II. Deel. Gg buis-

(r) Joh.LctznerDasfelifcheundEinbekifchcChron. VI. Buch. 7. cap.p. ioa. (s) Erafmus,Sar-

cerius Concion. defignisft caufis intetitus Germ. von 17. ïeichen. (») Hertzog Augulti vifitations-

artikel.p. 198. (i/)Ibid. inderKirchen-ordp. 141. (x)Tom. V. Script. Witt.publ.p. jio.
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j a«MD. huisgezinnen in ballingfchap moeten fwerven , en van honger en kommer ver-

,otMDC
gaan.Q y)

wmtet- M- NochalfchandelykerisdeafgryfTelykheid,welkeophetPinxter-
tóei.,

1

fee ft , p het land bedreeven wierd , en die noch al op veele plaatzen

,

byzonder in Thuringen, toegelaaten werd. Naamelyk , de Boeren plach-

MdeKer. ten opentlyk in de Kerken, die men nochtans anders voor heilig houd,

dronken'' geheele vaaten biers op te leggen, en zich daarin vol en dol te zuipen.

En dit is hier ontrent aanmerkensvvaardig , dat dit alles metuitdrukkely-

ke toelaating der Hooge- Overigheid gefchiede , enkel en alleen uit flaat-

kundige en heidenfche reedenen 5 waar van de ord re aldus luid : „Wy
„ ordonneeren en beveelen , dat de gemeene bieren in de fleeden , boer-

„ lchappen en dorpen , op geen ander tyd , als alleen op Kersmis , Vallei-

„avond enPinxteren, en van de Gildens indefleeden, op Sacraments-

„ dag zullen gedronken werden 5 en dat 'er nooit van zulk gemeen bier

„voor 20 perzoonen , die in het gelag , en daar toegenoodigtzyn,

meer als een vat bier zal gedronken werden 5 en wat een ieder gemeen-

te , in haer dorp jaarelyks na haar welgevallen , ofonder gewoonte , of

„door vergunninge haarer Overheid , te verteeren heeft , ofverteeren

„ wil , dat zullen zy alles te zaamen vergaaderen , en op die drie gezette

„ tyden verdrinken, (z) De zaaken zelve dan aldus ftaande , konden na-

maals de klachten daar over weinig helpen, wanneer men zeide: „De
„ Boeren misbruiken hunne Kerken, die een Bedehuis zyn zouden,tot een

kroeg ofbierkelder,ze leggen het pinxter-bier daar in,om koel te houden,

„ en ze zuipen het ter zelver plaatze,onder veelerhande Gods-lafteringen

„ en vloeken uit , en durven wel in de Kerken , de Priefters en den predik-

„ dienil verachtelyk befpotten , klimmen op den predikftoel , Hellen

„predikatien aan om telagchen e. z.v. (a) Welk meer als heidenfch

gebruik een ander , in Luthers vaderland insgelyks beklaagde. Waaruit

men ziet , dat de afgekondigde beveelen daar teegens , nooit werkflellig

gemaakt zyn 5 en daar men anderzins de gewaande dwaalingen en kette-

ryen wel ras en met het uiterfte geweld konde onderdrukken, zo liet men
nochtans deeze offèrhande der duivelen onverhindert zynen gang gaan.

De omftandigheeden hier van , fielt hy op de volgende wyze met deeze

nadenkelyke woorden ter needer. (b)

26. „Ontrent deezen tyd , niet teegenflaande , dat men overal van

EhriUte- » groote
teekenen , gezichten en fchrikkelyke tydingen , gezegtenge-

ïykegm- ^ \\oott heeft , hebbende Boeren doorgaans op de dorpen het pinxter-

„ bier booven-maaten onmanierlyk gedronken , en niet daar door , gelyk

„het van ouds de gewoonte was, de vriendfchap beveiligt, vernieuwt

„ en vermeerdert, maar als beeften gezoopen , endaarenbooven, mal-

„ kanderen op veele plaatzen , met vuiflen en (lokken geflaagen , en door

„ Godslafteringen , en quaade voorbeelden , groote ergernifTen gegee-

„ ven , waar over een gedeelte van de Overigheid ook ernftig geflraft , en
„een gedeelte naderhand van God te huis gezocht zyn, zoo dat zy wel

„ hadden behooren te merken , dat God zyne boet-predikatien , die hy
„ door de zielen-hoeders doen laat , niet wil veracht hebben. Men zegt,

,, dat 'er in een plaats by Landsberg , als de Boeren het pinxter-bier dron-

„ ken , vierenvyftig zuivere droppen bloeds door de loof-huis-jes,

„ daar zy onder zaaten , op de taafel zouden gevallen zyn , het gee-

„ ne voorwaar fchrikkelyk was. Maar het is nu zoo verre in deeze wee-

„ reld gekoomen , dat men zich aan dryvende teekenen , eeven zoo

» wei-

00 Tom. lp. 2.5-1. (?) OrdnungcndesChurf.vonSachfenp.il. («) Ibid.p. 141. (i) Spangen-
berg. Mausfeldilche Chion. cap. 393 . p. 476.
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weinig keert, als aan dreigende woorden. Daarom moet onzeHeere paiMD.„\\enn_, ».v , tot mdc
God ten laatilen , wyl men hem zoo zeer veracht, met deeze roeke-

"looze weereld een einde maaken. God ontferme zich over zyne arme

',' Kerke , Amen ! Dit- getuigenis ontdekt genoegzaam in de grond,

den verdurvenen ftaat dier zelver tyden. Waarby men noch wel voegen

kan , het geene tot Eizleben in 't einde van deeze eeuwe is voorgevallen,

alwaar de bergluiden , en andere borften, den nieuwen Superintendent

,

Mr.Seidler , om dat men hem , van in 't verborgen Calvynfch te zyn ,

(de Crypto-Calvinismo) verdacht hield, met (lokken van May-boomen voor

de Kerke hebben opgepaft , van zins zynde hem met zyn aanhangers

dood te flaan ,
gelyk als een gefchreeven verhaal , van het affterven van

Mr
. Mencelius vermeld. Dus zyn niet alleen andere tyden enFeeften , die vond!*

tot den Godsdienfl: ingeftelt waaren , maar ook voornaamelyk die tyd ,

zomkn -

waar in men het lyden Chrifti gedachtig is, door heideniche baldaadig-

heeden gefchonden en doorgebracht , welke Vaftelavonds-gruwelen ons

noch uit het Pausdom zyn overgebleeven. Men wilde de zelve wel , ook

reeds al in Luthers tyden , als zotte zonden aanmerken , die niet heel veel

te beduiden hadden ; maar nochtans erkende men ze voor flrafwaardig

en fchaadelyk. Alhoewel de Godgeleerde doch noch altoos het te gaft

noodigen daar by voor geoorloft hielden , en het ook niet wilden af-

fchaffen. (c)

1.7. Dewyle men nu deeze vertwyfFelde boosaardige wonde, niet uit

de grond,en door het verdelgen van alle heidenfche en Paapfche gewoon- "°™me'

tens genas, zoo moeden ook de Voorftanders der zelve , zulke gruwe-

lyke uitwerkingen daar van noch beleven.Hier uit ontflonden de klagten,

dat de tyd van de Paften een recht Feeft der razemyen , ofhelfche iVraakgodin-

ne , ( furialia ) ivas. (//) Als meede , dat ter zelver tyd, dagen nacht ver-

momde perzoonen door de (la 4 liepen , die maagden en vrouwen in vreemde hui-

zen voerden , gehcele nachten over de lichtmis/peelden , brafteu en zoopen , met

blanke deegeits op de (Iraaten raasden , en die hen ontmoete , befchaadigden. En

noch • dat zy de dobbelfteenen en kaarten overal by zich droegen , de menjchen

tot fpeelcn perften , en zich nochtans daar by (lom hielden. (V) 1 nsgelyks

,

dat ook de Euangelifche Overigheid niet verbood , dat men in de Kiften zich

vermomde , de mannen in vrouwe- en de vrouwen in mans-kleederen door de (Iraa-

ten [wierden , daujjeryen aanftelden , en veele andere zonden enfchandelykheeden

met eikanderen bedreeven. (ƒ) Welke afgryfl~elykheeden , beneevens naa-

ren oorfprong , naamelyk , hoe zy van de Overigheeden zelfs , ten deeie

door hunne daadelyke quaade voorgangeren, en ten deele door toelaa-

tincre ontfprooten waaren , een deugdzaam man aldus befchreef : ,, En

„ gaave God , dat ook het grootfte gedeelte der geener , die deeze waar-

,, ïchouwinge des toorns zelfs gezien hebben , zich daar na zoo zeer om
,de waare boete en bekeeringe bekommert hadden , als zy zich in die

„ nacht , over dit teeken ontftelden , en daar door bevreeft waaren. Al- „J^
„ hoewel 'er ook op zommige plaatzen menfchen geweeft zyn , die

„zich daar aan weinig keerden , maar , alzoozyjuift opdien tyd het

„ heidenfche Vaftelavond-Feeft hielden,de geheele nacht door onbezorgt

„(lampampten , zoopen , de trom floegen en op trompetten bliezen
,

„ en zy hebben alzoo met God de Heere , ter zelver tyd , als hy ons met
„de lang opgefchorte ftraffe ernftig en zichtbaarlyk dreigde , opeene
„lichtvaardige wyze , zeer mooi gefpot. Want , men weetmeeren-

Gg i „deels

orat

HUI

(c) D. ]oh. Pommer Braunfchw. Kirchen-ordn. ap. Seckendorff. Lib. III. p. 45-4. (d) Tom. V.

at. Melanch. p. 780. (t) Tom. I. Script, publ. Witteb. p. ip. & Tom. II. p. 96. ( ƒ) Ofiand.

Ut. Eccl. Cent. V. Lib. Lp. 41.
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jmi md. „ deels zeer wel , wat 'er in die zelve Vaftelavonds-nacht , voor een lee-

„ ven van zommige groote Heeren en Vorflen en Hooven is gehouden

,

„zoo dat God alleen daarom meer dan reede genoeg hadde gehad, om
„met het helfche vuur daar in teflaan , en alles over hoop te werpen.
„ Ook hebben het de Jonkers op het land , de burgers in de fleeden, en
5 , de Boeren op de dorpen , ditmaal met zuipen , braffen , en andere
„zonden en lichtvaardigheeden niet een hair beeter gemaakt. Indien
„den toorn des Heeren in die zelve nacht hadde voortgegaan , en de
„ menfchen in zulk een leeven en razernye verraft hadde , zoo zoude
„ meenig menfch zeer quaalyk te pas gekoomen , en noch al veel flimmer

„ gevaaren zyn. (g) En eeven diergelyke dingen werden 'er van den Keur-
vorft Johan , die men anders den belyder noemde, verhaalt, en dathy
in de Vallen heel gaarne Turnooyfpeelen hadde gehouden. (/;)

%S. Onder zulk een fchyn der oude gewoonrens wierden ook de zoo-
genaamde Kermiflën , metbraflen, zuipen, fpeelen , danlTen , en an-
dere boosheeden opentlyk geviert , het welke alles insgelyks ook noch
al van 't Pausdom was overgebleeven. Men liet deeze Kermiflën door
openbaare wetten toe , en men wilde wel daar noch reegel en maat
voorfchryven, maar men moed nochtans bekennen , dat'er in die tyden , in

de kroegen een roekeloos en onbefchaamd leeven gezien ivierd , het welke men noch-

tans voor geen zonde of
'

fchande achte. (ï) Waar van die Hiftorifchryver ook
deeze verlen ter neederfleld , na dat hy te vooren vermeld hadde , dat 'er

op zoodaanige Kermiflën zeer veel wyn en bier tot groote ichaade en on-
heil verdaan wierd.

Wie zyne huid wil heel beivaaren ,

Die laate het Kermis-danjjèn vaaren ,

En houde zich in jlilte in huis ;

Zoo blyft hy vry van 't boos gefpuis. (£)

En een Paaps Schryver verweet aan de Lutherfche insgelyks het misbruik
hunner Feeft-daagen aldus

:

Vier Feeflen zy op 't naerfligtft vieren ,

Met braffen , zuipen , razen , tieren ,

Als Vajlelavond , Martens-gans ,

Het Lafler-feejl , den Kermis-dans. (/)

Van het overige verkeerde vieren der Zon- en Feefl-daagen , zal ik nu
alhier niet meer fpreeken , alzoo men het uit het aanftonds volgende ver-

haal , van de algemeene zorgloosheid en flaaperigheid , wel genoegzaam
zal kunnen afneemen. Doch hier valt my in , hetgeen een zeeker God-
geleerde , aangaande de gemeene Dank-daagen , met waarheid fchreef

,

voornaamelyk , wanneer ze over het verdaan der vyanden gehouden
wierden: „My dunkt in myn eenvoudigheid , daar kan GoddeHeere
„ geen verdrietiger geraas in zyne ooren koomen , dan het Te Deum lau~ \

„damus , het welke men in de Kerken, en naderhand in de Tempelen,
„waar in men korts te vooren de bomben wierp, fpeelt en zingt, en
„ waar door men de H. Propheeten , Apoftelen en Martelaaren , mids-

,, gaaders God de Heere aanfpreekt , dat ze zich verheugen zullen, om
„ dat eenige 1000 gedoopte Chriftenen van de andere Chriftenen , in een

gruw-

(g) Spangenb. 1. c cap. 40. p.484. (b) Tob. Schmid. Zwik. Chron.P. I. p. nt. (/) Poücey-
ord I. c. p.oa. (Jfl Letzner Dartel. Chron. Lib. V.c.4. (JjJoh.Nafs.Cent.lV. Éuangcl. Warh.
p. 303. (m) lm 100 j'ahr. bedenken Jac. Andree. p. 9-.
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„ gruwzame razernye en gramfchap, neder gezaabelt, dood gefchooten, JurMö.

„en gefl.iagen zyn, ja zelfs dezulke, die vineenen het zelve geloove
lot :,1DC

,, waaren. (m) En deeze aanmerkinge verklaart byzonderlyk wel de ave-

reende geftelcheid der geloof*- en andere oorloogen.

19. Maar, aangaande nu de oefièningen op zich zelfs 4 zoo ftaat ons r .

voor eerft , van de ingevoerde Formulieren des Gebeds , aan te merken , dat d
^
e
?ft

\"
s

zy , tot aanleydinge der onweetende en ongeoeffende eerft -zyn ingeftelt

geworden. Waar ontrent het goede oogmerk der lieve Oude met regt te
aebee<tat

pryzenis: Gelyk als men ook, den oorfprong desgebruiks, om met
de klokken een teeken tot het gebed te geeven , de Turkfche beleegerin-

ge vanWeenen, die in 't jaar 1 519. gelchiedde, toefchryft. (h) Doch
hier van is-in de vorige eeuwen nader naricht te vinden. Dit is altoos zee-

ker , dammen niet alleen de gemoederen aan vafte tyden , maar ook , aan
zeekere ingeftelde en zomtyds heel quaalyk voegende Formulieren van Fomwüe.

bidden heeft beginnen te wennen en re binden : die wel haaft van buiten bidden"

geleert , en , by gevolge , maar zonder waare kracht en geeft , daar heene

Werden gerabbelt. Dus vind men , iri deoudeKerkelyke inftellingen
, wel Geme

veel krachtige gebeeden , voornaamelyk, die onderde verdrukkingen, 6Cbcc<

\m\ verootmoedigde geloo\ige zielen zyn opgefteit; doch men heeft

ook geenzins gebrek aan zeer koele Formulieren , en , die , meerendeels ,

alleen op weereldlyke en niets-waardige zaaken gerigt zyn , welke noch-
tans door ordentlyke wetten de Gemeentens zyn aanbevoolen. Om nu
niet te fpreeken van de al te groote meenigte en onzuiverheid der zelve

,

wanneer , by voorbeeld, een zeeker Theologant heel wel aanmerkte, dat'ef

eenen oncindchken hoop van zulke t'zaam-geraapte dingen in zeer veele Ge-
meentens waaren inge voert. (0) Waar teegen D r

. Bugenhagen reeds al zeer
wel vermaant heeft: Dit zegge ik , dat niemand een waarachtig gebed doet

,

die na 'tvoorfchriftvan een ander bidt. (ƒ>) Het welke ook die vroome E-
delman in acht nam, die, met zyne onderhoorige, uitzynherte, na
denaandagt, die hem van God verleent wierd , plagt te bidden, en
daarom ook met recht gepreezen werd. (<j0 Voorde reftwilikvan de
flraks ingebrokene laauwigheid , en andere gebreeken , ontrent deeze
oeffeningen , nu niet fpreeken, om dat de zorgeloosheid en godde-
loosheid des volks ons noch breeder hier na zal voorkoomen. Ook vind

men het beginzel der gemeene gebeeden , en t' zaamenftellingen , inde
Kerkelyke inftellingen van elk land , waar uit noch al meer, weegens de
veelvuldige omftandigheeden der zelve, kan gezien werden.

30. Het Zingen in de Lurherfche Kerken was, in 't begin, wel ee- Gezang .

nigzins eenvoudiger en ftichtelyker ingeftelt als naderhand , wanneer 'er

uit Italië en andere plaatzen , dat vreemde konftige gefchreeuw en ge-

kryfch daar by quam. Nochtans was het ook hier endaar niet, gelyk
als 't wel behoorde, noch het kon ook de eerfte Chriftelyke oeffenin-

gen onmoogelyk niet eevenaaren : want, voor eerft, behield men de
Latynfche gezangen, entexten, eenen langen tyd , zoo als ze de Ati- '"n?

Ls

tichrift, tot betooveringe des volks, en zyne eigene voordeelen , be-

dagt hadde. Ja, men pleegt op veele plaatzen noch huiden op deeze uure,

Latynfche Vefpers te houden , en zulke gezangen te zingen , waar van
de gemeene man niet een eenig woord verftaat , maar die daar by met ope
mond leedig zit en kykt. Gelyk zoodaanige Latynfche Gezangen , by-
zonderop hoogeFeeft-daagen, zelfs nu noch tot Wittenberg, tot een

Gg 3 ge-

(m) Tm 100 J'ahr-bcdenckcn Jac. Andrx. p.97. (n) Wilhelmus Stratcmannus Theat. Hift.

Exu X p.icoa. (<>)DavidChytraEus Epift. ad Chemnitium p. 66y. (/>) Comment. inPfalm. ƒ©.

(l) Regcnvülfcius Lib. lil . H. E. Slav. p. 375-.
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j*>r md. getuigenis van het verderf.gezongen en gefpeelt werden De voornaamtte
tot moc. ^orzaake nu , vvaar door zulke fchadelyke misbruiken in ftand zyn geble-

ven, was, om dat de Papiften dezelve, als hunne voordeeligfte Staatsgree-

pen.nietgaerne wilden laaten affchaffen,en dat de Lutherfche het ook.uit

menfchelyke vreeze, of andere inzichten, over 't hoofd zaagen
5 waar on-

trent men nochtans den aanftoot der zwakke , die men by brengt, wel ge-

makkelyk hadde kunnen verhoeden, wanneer de anders zo zeer geroem-

de nuttigheid van den DuitfchenKerken-dienft,maar krachtig en ernftig

genoec was voorgeftelt geworden. Ten minften vindt men,dat diergelyke

over-gebleevene gewoontens, in een dille en gerufte tyd, allengskens zyn

vernietigt geworden. Maar , het was geheel wat anders , in den aanvang

der Reformatie , wanneer men noch geene Hoogduitfche liederen hadde,

en dat Luther deshalven, noch in 't Jaar 1 f
z6 ried, datmenuitmood , in

der zelver plaats , de Latynfche , op dehoogeFeeftdaagen zoude be-

houden , (r) het welke daar na meer als al te zorgvuldig gefchied is. Daar

en teegen wierd 'er ook wel van de Oppermachten zelfs bevoolen , al-

hoewel , buiten twyfel, op 't goedvinden der Predikanten , dat men Je

Miffenochin 't Latyn zoude Joen, endaar en boovenzommige Hoogduitfche

gezangen daar onder mengen. (O Het welke op veeleplaatzen , en in

't begin , ook tot Wittenberg zelfs gefchiede, en wel te recht een half-

vermengde Godsdienft heeten mocht, waar van het volk weinig ofgee-

ne nuttigheid hadde. Dus wierd 'er noch in 't Jaar 1543, indeBrons-

vvykfche Kerken-orde , van de Theologanten , Bugenhaagen , Corvinus ert

Gorlitz , met klaare woorden geftelt : Dat de Latynfche taaie , inzommige

diwen van den openbaren Godsdienft noch moe/i behouden xverden.cn dat het rechte

botterikken en divaalgeeften (fanatici) xvaaren , die ze door hunne leugenach-

tige en bottegeeftdryverye , wilden affchaffen. (O Op dat doch immers de An- !

tichrifteen fteunzel zyner heerfchappye mocht behouden , en niet moo-
gelyk , die zoo genaamde geeftdryverye, hetvleefchelykeleevennade

weereld van veele Predikanten befchaamen en overtuigen.

31. Eeven alzoo verordineerde het de gemelde Corvinus, in 't volgen-

de jaar totHanoverook, naamelyk, dat men het Latynfche gezang meeren-

deels zoude behouden. 00 Door alle welke inftellingen waarlyk een onbe-

fchryfelyke fchaade gefchied is, het arme volk weedervolkoomentlyk

Latynfche op het gewaande gedane werk {opus operatmn) vervallende.Op deeze wyze

vS*.*" zyn 'er nu, byna overal, zoo veele gedenkteekens en fteunzels des An-
tichrifts overgebleeven , tot droevige teekenen, wat 'er 'm de Reformatie

in der daad gefchied en verbeetert is, of niet. Gelyk als men by voor-

beeld , tot Fryberg , eerft in 't Jaar 1580, de Latynfche Metten, en

Vefpers op 't Hoogduits heeft beginnen te zingen. (*•) Die nochtans op

Gebleet veele andere plaatzen , en in myn vaderland , nu noch heeden , tot groo-
dei Dom- te ergernis gebruikt worden. Men vind ook zelfs geheele A ntwoorden

,

( Refponfa ) waar door het Latynfche gefchreeuw der Dom-Heeren , in de

Dom-Kerken plechtelyk goedgekeurt,en gelyk als rechtzinnig verklaart

Liederen is, waar toe buiten twyfel, eenige gefchenken vanzodaanigeinkomften
van *'«« heel veel zullen geholpen hebben, (j) Vervolgens werden die bekende
dcn:/« half-duitfche gezangen : In dulcijubilo , Puematus e. z. v. den ouden Pie-

tZZZÏiï ter van Dresden , Rector tot Zwikkouw, inde iyde eeuwetoegefchree-

ven , die de zelve door het vergunnen van den Paus gemaakt heett, om
dat hy geen geheele Hoogduitfche maaken dorft. (2) Weshalven dan

groo-

t/j Ap. ScckendorfF. Lib. II. p. f5. (s) Scultetus Part. II. Annnl.p. 67. (OKirchen-ordn.im
Hertzogthumb Braunfchw. Wolftenbüttcl ap. Hortled. To. I. Lip. I V. c. 44. (u) Seckendoi ff. Lib.

III. p. 1-20. (x) Moller Belchreib. Freyb.P.II. p. 334. (y) Vid. Confil. Wiueb. Tom. III. p. 66.

(5) Schimd. Zwik. Chron. P. I. p. 2. & 4 1
3.

htm
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ook die oorzaak , welke andere bybrengen , t'eenemaal vals is , als waa- jaarMi».

ren ze daarom zoo vermengt te zaamen geftelt , om aan tevvyzende '°' MDG '

groote verwerringe der Kerke , zoo dat ze zelfs niet vvift ofze Latyn of

Duits moeft zingen. (.7) Ten minften kan het ook wel voor een teeken van

den onreinen , vermengden en Babelfchen ftaat door gaan , doordien

men met droefheid hoort , hoe zeldzaam de menfchen de Latynfche

woorden rabraaken en martelen. En niet te min toond niemand zoo veel

meededoogen over die arme luiden , dat hy zulke dingen eens verbeetert!

Heeft wel eer al in Luthers tyden , een zeeker Poëet , den onverftandigen

Godsdienftder Dom-Heeren , en andere klaar genoeg befchreeven , zoo
ftaat het waarlyk te vreezen , dat het nu ook ontrent andere gezinthee-

den waar is , wanneer hy aldus fchryft

:

Quis ferat exftrutlis , quorum tot miltia , templis

Invetlum fastüs divitis otnue genus >

d"
P
ft

U "

Quorum facra nihil ni/t Jitnt Jpeclacula vulgo,

Ipfe tuum jures , Romule , munus agi.

In/anti refonant clamoribus omnïa , credas

Arcadii pecoris rudere mille greges.

Omnia quis referat , quorum conamina lucrum

Deftituit veram cum pietate fidem.

De zin is : „De Paapen hadden zoo veel r 000 prachtige Kerkengebouwt, en

„met allerhande rykdom vervult. Hunnen Kerkendienfl was maar een googchel-

„fpel , ontrent , gelyk als de Feefidaagen der Heidenen. Aldaar hoorde men een

„gefchreemv , als of'er 1000 eezels by een waaren , en dat alleen maar , om

„ 't geld $ waar by noch geloof'noch godvreezentheid te vinden was. (£)

3 2. Wat verders den Antichrift met de Orgelpypen , en andere inftru- orgeu,

menten heeft voor gehad , als hy ze in de Kerke invoerde, zulks heeft

onder anderen , Theophilius Grofzgebauer (die in de Afbeeldinge der Eerfle

Chrifienen is aangetrokken ) in zyne W'aci)tttftïmmt / duits , enduide-

lyk ontdekt. Deeze dingen zyn nu ook van tyd tot tyd , onder de andere

Seften , als gecanonizeert geworden : alhoewel het in 't begin , noch al

eenigzins eenvoudig was. Men vind in de oude en eerfle Kerkelyke in-

flellingen , geene byzondere teekens , dat 'er aan de orgels gedacht is,

als hier of daar wel in groote Kerken , van welke zy daar na ook in de klei- Muzyk in

ne zyn gekoomen. Insgelyks ziet men uit de ordonnantie , tot Frankfurt
de Kerken '

aan de Mayn , na het midden deezer eeuwe gemaakt , dat aldaar eerft oorfpmng

toen ter tyd de muzyk ter Kerke is ingevoert , het welke de Predikant

van die plaats noch al voor een groote weldaad Gods uitgaf, (c) Niet tee-

genftaande men in de ordonnantie zelfs belyden moeft , dat het muzicee-

ren den aandagt belette. (/) Het welke toen ter tyd ook reeds een God-
geleerde inziende , de dwaasheeden der muzyk-lievende aldus ontdekte

:

Het ftaat een ieder zanger niet vry , na zyn eige welgevallen , de muzyk en het

zingen te veranderen : Op dat niet een ieder Orgelift voor zich zelfs , een eigen Dwaaa .

voorwerp , noch een ieder lnftrument-fpeelder zyn eigephantafie daar in menge ,
heid-

en de muzyk niet alle daagen, gelyk Africa , eennieuw gedrocht ofmisgeboorte

aan 't licht brenge. (e) Waar meede ook een ander geleert man , in 't begin

der zelve eeuwe overeenftemt. (ƒ ) Als noch een ander , die aldus

fchryft : In eene Gemeente kan het allerminfle defpeel-mitzyk geleeden werden ,

mitsgaaders de kryzende orgelwerken , die een wonderlyk gebleet van (lemmen

maa-

(4) Vakrianus Herberger in Magnalibus Dei. (c) Petrus Patiens ap. Fechtium P. IV. Epift.

Theol. p 5-57. (d) Frankftirtifche ordn. vorrede (e) David Chytrseus proef. in MilTale Matthsi Lu-
deci. (ƒ) Erafmus Anuot. in i Cor.XIV.
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jaar md. maaken en de Kerken, als met trompetten , pypen enphioolen , doenweedergaU
' men : waar in wy wyd van de Jooden en Papijlen behoorden te verfcheelen. ( g )

Welke misbruiken , fchoon zy wel alle in dien tyd , voor veele verftandi-

ge groot fcheenen , nochtans niet te reekenen zyn by de andere, die

heedensdaags op 't hoogfte geklommen zyn , en een zeekeren aanftaan-

Duitfche den val dreigen. Wat nu de gemeene Hoogduitfche Gezangen aanbelangt,
ezansen

' 200 is het voor eerft zeeker , dat zy zelfs zeer klaar, vanden verdor-

ven ftaat der Lutherfche Kerken getuigen , en opentlyk tot een getuige-

nis gezongen werden
3
gelyk alsdeeze : <*Bott fjat Öa$ töiattQelilint.

%fy «solt / iï)u Dic|) erbarmen. ^Ccï) 45ott trom ïjimmel ficfj trarrin. ^u
^prieÖCfurlt / ï^err %t(\l Cfmfr : en diergelyke gezangen meer. Ver-

ders zyn 'er ook veele liederen , zoo onder die van Luther als andere , die

voor een ieder , of ook voor den heedendaagfehen ftand , nietdienftig

zyn 5 waar door ook verfcheide van Luthers eige gezangen , in 't geheel

niet meer gezongen werden , gelyk als de ervaarentheidm de liedeboe-

ken , zulks ook uitwyft.

Lutherfche 33. Vervolgens is het ook waarlyk een groöte en dierbaare wel-
m"e!rft daad Gods gevveeft , dat Luther zoo veele geeftryke gezangen , tot
wemig.

onjerWyZ inge en opwekkinge van defwakken, gemaakt heeft , indien

men maar deeze weldaad altoos recht en beftendig erkent en aangewend
hadde. Voor eerft was het immers eene groote rampzaaligheid , dat het

gemeene volk niet het minfte van G od wift , noch van den Kerken-dienffc

verftond. Naderhand kon het weinig helpen , als 'er eenige weini-

ge Duitfche liederen bekent wierden. Gelyk als by voorbeeld, noch in

't Jaar 1^43 in de Bronswykfche Kerken-order , maar deeze weinige

flerf-ltederen in 't Neerduits genoemt worden : den 51 en 150 Pfilm,

Midden wy in 't leeven zyn , Het Geloof en den Lof-zang vanSimeon. (/>) De
Huffitenen Boheemfche broeders, hadden wel al lang van te vooren zeer

hcèmfche
" fchoone gezangen gehad en gebruikt, waar van 'er Dtf/w ookzommige

broeders. behouden heeft , alhoewel zeer verandert. Daar quam ook noch in 't Jaar

1596 tot Nurnberg uit , een liedeboek der broeders in Boheemen en Moravie ,

die men uit haat en nyd, Pikarders en IValdenzen noemt, in 8°. door Jan Hoorn :

«"mT" die in de voorreede die zelve Wichiel iVeifz, zynen meede-broeder noemt,

welft
van w 'en men nocn veele fchoone liederen , zelfs in de Lutherfche ge-

zang-boeken vind , niet teegenftaande hy ontrent het punt van 't Avond-
maal , moogelyk met Luther het niet eens was. En deeze voorbeelden,

therzeïft. zullen buiten twyfel , Luther wel zeer opgewekt hebben , dat hy meede op
zoodanige gezangen dacht , die hem God ook met een groote kracht ge-

geeven heeft. En iemand verhaalt van hem, dat hy deeze zyne Over-
denkingen {Meditationes} door een beroemt Componift, genaamt Ludo-

ivyk Seufli , en andere, heeftop zeekereftemmen en Zang-wyzen bren-

gen laaten , die ook op den inhoud der zelve zeer wel paffen, (z) Inde
gemeene gezang-boeken werden ontrent in de 30 gezangen aan Luther

toegefchreeven. Van de andere zal ik ook, volgens haare maakers , een
weinig vernaaien ; alzoo men lichtelyk onderfcheiden en erkennen kan

,

uit wat voor een gemoed dit of dat lied gevloek is. Vooreerft is dan be-
kent het lied : fl&iriim fjetrUÏJfT OU bid) meitt ï^ert3 ; hetwelke een
Schoenmaaker en Schoolmeefter van Nurnberg , genaamt Hans Sachs

,

gemaakt heeft , en dat men ook noch in alle Kerken zingt , alhoewel het
dooreen Schoenmaaker isopgeftelt, gelyk als Sachs in 't eerfte gevveeft

is. Weshalyen een zeeker Theologant hem ook teegens de hoogmoedige
Ge-

te) Zeppems Lib. I. Polit. Eccl. cap. 13. p. 106. (b) Ap. Hortleder To. I. Lib. IV. c.44.

(/) Mattheiius Leb. Luth. IX. Pred. p. 106.

Hm»
Sachs.
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Geleerde heel aardig heeft verantwoord , en de Schryver der Voorreede jaar md.

voor het Noordhuiziiche gezang-boek aldus fchryft : De lafleraars der
totMDC '

Euangelifchc waarheid fcheldcu wel fchrikkelyk op hem , (Hans Sachs,) om

Jat hy in zynejeugd, het Schoenmaakers ambacht geoeffent, en noch Grieks noch

Latyn verftaan heeft. Maar dit fchaad hem echter aan zyngoeden naam niet , het

is eenoog , dat verjlandige mannen van hem gefchreeven hebben , dat zyne verzen

niet zonder geeflzyn. En een voornaam Godgeleerde heeft opentïyk belee-

den , dat hem, naaft den Bybel, niets meer in aanvechtingen vertrooft

haddè, als dit lied. (*) Hy is gefturven in 't Jaar 15-67, in het 8 1 He zyns ou-

derdoms.

34. Deeze zelve Schryver verhaalt ook van Michiel Franken het vol-
v nkep

gende: „Dat hy in 't begin , een burger en bakker tot Sleuizigen was

., geweeft , doch door den oorlog alle het zyne quyt geraakt zynde , had-

„ de hy zich na Coburg begeeven , en aldaar de edele letter-oefïèningen

,

\, die hy in zyn eerfte jeugd naarflig geoeffent hadde , weeder voor 't licht

„gezocht , waar nahy Prxceptor inde Schoole tot Coburg, eneenge-

,, kroont Poëet was geworden. (/) Van deezen Bakker zingt men nu noch

deeze liederen : %tt) ÜHC fïuehtig/ ach tDÏe tltCÏJtig : als ook, tytzt

<0ott mein jammer fjateincnö: en, I©ac()tauffif)rCïmfrenaHe. Hy
is eerft in 't Jaar 1667 overleeden. De godzaalige en in veele benaauwt- spemus,

hetden geoelTende Paulus Speratus , een Swabifch Edelman , die in 't eerft

in Moravie , om den Godsdienft gevangen zat , doch naderhand Bif-

fchop tot Pomefan in PruifTen wierd, heeft de gezangen gemaakt : <&$

r' Das 1)ct»1 urn* Kammen ïjer: Sidjrutt 5U üir^err^efu^Jifr: en,

f <*3ott7 \OTC tft Der menfe()m notl). Van welke met waarheid ie-

mand fchryft , dat iy van geen gemeene , ofhuichelachtige , maar van eene

qeejlelykeen hoogere Godgeleerdheid, getuigden, (m) Joan Poliander, olGraman,

i

Paftoor tot Koningsberg, heeft het bed •. $un lob mein &tt\ öen ï?erren/

opgeftek. (h) Andries Cnoph'ms , of Knoop , eerft Dr. Bugenhaagens Ampt- Knoopt

genoot in de Schoole tot Treptouw in Pomeren , en namaals opperfte

Predikant tot Riga in Lyfland , heeft dat voortreffelyke lied gedicht:

J^err «H^ift Der fHH0 <ÖOttC0 ;£>oljm het welke recht de waare kragt des

Euangeliiïms , en het gevoelen der eerfte Chriftenen in zich behelft. Al-

hoewel eenige het zelve eene vrouwe , Elizabeth Cruicigers genaamt , wil-

len toefchryven , waar teegens nochtans zeer veele Schryvers getuigen

,

om dat zy moogelyk zoodanigen eere aan geen zoo fwakken werktuig

gunnen. 00 Erasmus Alberus, eerft Predikant tot Maagdenburg , en nader-

hand Superintendent in 't Land van Meekelenburg , en die 7 maal was ver- Aiberut,

dree\ en geweeft, buiten twyfel, om dat hy van de waarheid getuigde,heeft

deeze liederen gemaakt: éatt Ijat Daö itfuanfjelmm ; ^DanKfagentmr

alle. vein€ngelfel)onaU)Bi<öotteötöron. i^unfrcuteue^otte^Rm^
öcr all : en, 3ï()r liebm£f)?i|ïenfreitteue[)rum. Aan Manen BUmn

,

Predikant tot Lauben , werdtoegefchreeven: f$tn 3(efïl C(ptft meittg

lebend ücfo : en , <£> frarfeer €>ottmg ïjimmetë tïjron ; Aan bod. Paul »>«.

Eber , Profeffor en Superintendent tot Wittenberg :

&err Slefu Cïpift toal&r menfeïj unb <6ott;

ïBenn toir in Ijöeïjfren nötfjen fein.

l^elffc mir €>otteg gure p?eifen.

II. Deel. Hh j^0tt

QO Bericht non denen Authoribus der lieder 1691. 1 2mo.Wagenfeil von den Meifter-fa'ngern c.

IV. Andreje Mytholog. p. 35- (/) Idem. 1. c. (m) Cfiytr. Lib. X. Saxoo. p.2$-6. Mierse 1

. Hifi. Lat.

p. 413. Dreflèr.
J

]\lillen.VI.P.I.p.2o6.Chri(t.WeifeTcutrch.PocCP.II.p.3i. (n)Chytr.l.c.

(
8) Micrxl. Synt. H. E. p. 363. Melch. Adami Vit. Theol. p. 1 7. Titius in Loc. Comm. Hift.

Xheol. p. 1044.
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en van an- 3lc|i toie ein Kleinen ausenblift i

dSK
' Aan Bafilius Fórtfz het uitneemende lied

:

^eue ttiumnl)itet <*3otte# ^o^n. als ook dit:

3$ toeifg ein blümlein pöfcïj unö fem.

Aan Jan Gigaas , Paftoor tot Vryftad , deeze:

28cl) lieben Cïmfïen fepb gettoft

3Ccfi toie eïenb ifï unfet $cit.

Aan Jan Goldel , Paftoor in Denftaed :

%fy <BOtt unb ï^ett/ toie ötofê unö ftïfimfp ; 't Welk andere
aan Dr.Johan Major toefchryven.

Aan Simon Graaf, Predikant tot Spandau :

fïeu titel) feïjt/ o meine feeïe.»

C&iftu0 tier ift mein ïeoen.

Aan Lodewyk Helmbolden , Superintendent in Mulhuizen :

<E>u jptieöefütft/ &ert 3fefu Cïmft
ffim auff mein fed toelage niéï)t

Slcf) toeifj/ öa(3 mein <£tlofet leör.

$un ift e.$ jeit ju fmgen &ell.

Aan ErhardHegemvoU. €tbatm öieï) mein / o fêerre <*3ott

!

ïaasHw!" Aan Nicolaas Herman , Voorzanger in Jochems-dal , aan welken Joan
man

- Mattbefius de meefte zaaken heeft toegedraagen , doch hy zelfs heeft zy-
ne uitfteekende vaerdigheid in 't dichten gebruikt.

€rfröienen ift öer ftetrlich tan;.

Sloot tfott i^r Cfeiffcn all3u gleie^

©on <©ott tPtil ieïj nieïjt ïaflen.

J©en mein ftünblein oot&anben ift

En zeer veele andere ,
die in zyn eigen liedeboek en elders te vinden zyn.

endereft. Aan Koenraad Hubert , Paftoor tot Straatsburg : %\[t\t\ 3U Dit f$ttt %t*
fU Cf)?ift. Alhoewel zommige het aznjancbyomujlis of Schnofing, toe-
fchryven. Dr.Juftus Jonas , Predikant en Profeflor tot Wittenberg , heeft
gerymt. Wo <&ott bet f$ttt nicïjt oen / &c.

jan Kookofz : %tfy bann oit Iieoet jpett. als ook : Wq <£ott 5nm
ïjaugnieïjtgiöt.

jan Matthejïus : 3Cuf3 meines ï>ett3eng fltunbe

:

Marten Muller , Paftoor tot Gorlitz

:

%tt) <*Sott/ U>tc maneïjeg fjettjeleio;

<© 31efu / <®attt& Iammelein.

D'. Hendrik Muller ,
Profeffor tot Wittenberg , maar om de Calvinifterye

afgezet en verjaagt : &ilff <0Ott/ Daf3 mitjS gelinge. Waar in hy ook
noch in 't laatfte van zyn eige gevangenis fpreekr.

2X Filips Niklaas , heeft gerymt
5

Wie fcï>ön ieueïjtet oet ïtëo&enftetn.

Wac%t auff/ tufft ung Die ftimme.
<êo toünfej) ieïj nun ein gute nacht.

Dr. Joan Poppus tot Straatsburg.

Éeö ïjab mein fac& <#ott i&eimgeftelt

vf^am Reufsner tot Frankfurt aan de Mein , die ook dePfalmenuithet
Hebreuwfch vertaalt heeft.

Sn
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3!n bidj &ab itt> gc&offct/ ^err. j^mk

Bartholomaus Ringwald , Paftoor van Langeveld , die ook een boek, Ds

zuivere Waarheid , en een ander , Den getrouwen Ekbard , gefchreeven

heeft.

&err 3!efu Cfrrift/ ief> toeifê S« ^oI -

ftomt fter 511 mtr/ fpjieïjt «Sotteö ^oïjn.

$imm toon uhjgj Deer) öu treucr <©ott.

<£$ ift flciuif3licï) an Der 3eit.

i^ert5l!f() tfjllt mif|) ticrlarigcn; en zeer veel andere.

JW^. Schalling, Opperfte Predikant tot Amberg en Nurenberg: Bttt$*

uctjUcbljab icï) öicïj/ o©crr.

Dr Nkolaas Selnekker. Wtixi £>att Itt Der ÏJöf) fep CÏJt. Hobet bctt petten/

berm er ift feïn* fr. $uttlaf3tung^ottDen©ctren. en andere meer.

Lazarus Spcngler , Syndicus tot Nurnberg : ^urt^ 3£Dam0 fall ift 0attt5

toerberbt.

Om nu van de nieuwe dichters , die 'er in deeze eeuwe met mee-

nigte zyn opgedaan , niet te melden ; waar onder de bekentfte zyn

:

Kvrnelis Bekker , in zyne Pfalmen 5 Barent Derfchouw , van Koningsbergen;

Jan Michiel Dillher , Jan Franke , een Rechtsgeleerde en BurgermeePtertoc

Guben , van wien het lied : 3[cfu lltcine freuÜC 5 als meede ^cfpnüfc
foiel) / IteÖe M>tdtl en veele andere zyn gekoomen. Paul Gerhard ,

Diaken van de S [
. Nikolaas Kerke tot Berlin , daar naafgezet , en Pa-

ftoor tot Luben , die zeer fchoone en welgemaakte gezangen heeft na-

gelaaten. Jan Herman, Predikant tot Köben in Silezie , die meede zeer

liefelyk gezongen heeft : Jan Rift , wiens liederen nochtans wat gedwon-

gen , en niet zeet krachtig zyn ; en veele andere, welker optellinge

alhier te lang zoude vallen.

3 5. In 't byzonder zyn ook Luthers Liederen al aanftonds in het begin , Luthers

uitlteekend gelieft en gepreezen geworden , zoo dat ze ook de andere sc""scn '

gezintheeden , niet alleen veel gebruikt , maar ook uit oprechter herten

gepreezen hebben , het welke zy die van LobwafTer , en andere niet ge- haaien lof-

daan hebben. Weshalven iemand van deeze ftoffe aldus fchryft : ,, Luther

„ heeft als eert rechte Orpheus van Duitsland , den inhoud der Chriftelyke

., leere en alle de flukken van den Catechismus , beneevens de voornaam-

„fte geloofs-punten , gelykookdeftotfender Feeft-daagen , gebeeden,

„ vertrooftingen en dankzeggingen in Hoogduitfchen rym , zeer fchoon

„en volkoomen vervat , ook met welklinkendeen overeenftemmende

„ voizen verzien , op dat ze die zelve beweegingen in de gemoederen
„verwekken mochten , welke de woorden en den zin vereifchten , eft

„op dat alles van 't ongeleerde volk dies te lichter kon begreepen , ont-

,, houden , en door de muzyk te dieper in de herten ingedrukt werden ,

„ en zy aldus de godvruchtige geneegentheeden opwekten en ontftaaken.

QOYVaar door dan ook deeze gezangen op vreemde plaatzen zoo zeer be- Nadruk,

kent en gemeen wierden , dat ze de Papiften niet genoeg beletten kon-

den. Zy klaagden niet alleen , dat de heedelaars en andere luiden , Luthers

ketterfche gezangen op de (Iraaten en anderzins opentlyk zongen , en het volk daar

door vervoerden , gelyk als in 't Saltzburgfche gebied gefchied is
; (q) maar

zy bedroefden zich ook zeer , over de groote fchaade , die Luther hen
doorzyne liederen toebracht. ,, Luthers liederen , fchreevenze, hebben werkin-

„meer zielen gedood , als zyne fchriften en predikatien. (r) Het is te
gen '

Hh x „ver-
(/>) Scultetus Annal. P. I. p. 315"- (q) AftaSaltzburgcnfiaMta in Gravaminibus Nuntii Apoft.

num. 34. (r) Adamus Coiuenius Lib. il.Polit. c. 19. p.100.
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Ta. mi>. ,, verwonderen , hoe die gezangen het Lutherdom voortplanten, die

,in de Duitfche taaie, met meenigten uit luthers werkplaats gevloogen

,, zyn. Eenige zyn , volgens de Catechismus te zaamen geftelt , eenige

„leeren , zommige zyn uit de godzaalige Pfalmen genoomen , en zy

„ verhaalen en beftrafFen de misdryven der Chriflenen. (j) En het is zeer

vermaakelyk te leezen , het geene in 't Jaar 1 546 , tot Heidelberg in de

Kerke van den H. Geeft is voorgevallen, wanneer de nieuwe Keurvorft

Fredrik , uit vrees voor den Keizer , de Paapfche dingen niet wilde af-

fchaffen. Want als de Mille aldaar eens, op de gewoone maniere gehou-

den wierd, wierd het volk de gruwelen moede , en begon met eenpaari-

ge heldere ftemme te zingen: &0 ifï >jag fjCPÏ 11110 ftommcit ï)tt : waar

door de Keurvorft bewoogen wierd , om het Avondmaal voortaan in

'tDuitfch , en op beide de manieren te laaten houden. (O Ook werd 'er

noch een ander voorval van dit lied verhaalt: Datnamelyk, na dat het

Speratus gemaakt hadde , een bedelaar uit Pruiffen tot Wittènbergwas
gekoomen , en het zelve onder anderen ook voor ZK Luthers deure , by
geval hadde gezongen , het welke Luther gehoort hebbende , hadde het

zich noch eens laaten voorzingen , waarnahy vanblydfehapfehreide,

om dat God ook op andere plaatzen de kennis der waarheid hadde laaten

opgaan. (*<)

v«vai on- 36- Maar , zoo aangenaam als in 't begin alle deeze gezangen waaren

,

zoo haaftig nam ook den yver hier ontrent af , doordien het alles ,

onder de Lutherfche , laauw , en, eindelyk, t'eenemaal kout wierd.

Waar door naderhand iemant totWittenberg opentlyk klaagde,en betuig-

de 5 De Kerke was nu met zoodaanige goddeloosheid overlaaden , en daar was by

veelen zulk' eene groote traagheid en dommigheid , dat , fchoon de gezangen
,

volgens gewoonte , in de Kerke , wel gezongen wierden , of in de Schooien ver-

klaart , nochtans de min/Ie menfehen daar door bewoogen wierden , en , datze wel

uitterlyk de woorden na-zongen, maar hunne herten ondertuffchen flom waaren.

Welke nalaatigheid ( of achteloosheid ) geenzins een van de minfte teekens was ,

dat de Kerke, en de waare godzaaligheid'zoude ondergaan. (*•) En, op een
andere plaats, fielt iemand die nadenkelyke oorzaaken daar by , waar
van daan de verachtinge der Liederen, Pfalmen, en andere geeftelyke

zaaken , was gekoomen, naamelyk, om dat men, inderzelver plaats,

Heidenfche Gedichten in de Kerken en Schooien hadde ingevoert. veele

•menfehen , fpreekt hy , houden nu meer van Phocylides ofHefioditsfchriften, als

van de Pfalmen. ( y ) Waar uyt ook blykt , waarom 'er heedensdaags op
de Hooge-Schoolen , meer van Ariftoteles , en andere Heidenen , als van
den Bybel gehoort en gezien werd Want , als God ook infgelyks eeni-

ge andere opwekte , en hen de gaave, van ftichtelyke liederen te maaken,
verleende, zoo heeft men dezelve met alle geweld getracht te onder-
drukken, en den geeft willen verfmooren. Om nu maareen voorbeeld

ut
_ hier van by te brengen , zoo heeft men , van Ambroftus Lobwaffer , en zyne

ieö."" gezangen, uitdrukkelykgefchreeven : Dat hy dereegel (<?ƒ'het voorJ'chrifO

der Calvimflen daar in hadde nagevolgt , het welke hem de Kerke Chrifti (der
Lutherfche) gantfeh geenen dank wijl. (z) Zyn boek was op plaatzen gedrukt ,

daar men openbaar Calvinifl was ( als ofGod niet uit allerhande volk God-
vruchtige en hem aangename menfehen verwekken kon ) Hy wilde het wel
goed Lutherfch maaken, doch kon ondertuffchen zich van de Calvinifleftreeken niet

onthouden. Derhalven , fchoon wel alle zyne gezangen in 'tgemeen niet te ver-

werpen
'

(s) Thomas a Jefu de Converf. Gent. Lib. VIII. P. II. p. f41. (t) Ex Altingio Seckend. Lib. 1.

p. 271- ('0 Ibid. (#) Henr. Muilerus Programm. inter fcripta Publ. Witteb'. Tom. VI. p.402.

(y) Idem. PrsGf. inComment. ad Pfalm. (?) Lucas Ofiander Cent. XVI. Hift. Eccl. Lib. IV. c.

2i. p. 971-

Lobwaf-
fers Liede
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werpen waren , om dat b\j)\u\e gaavcn baddegehad , nochtans kon men dezelve J«' Mtt

zonder iemand'te benalcclci , de menfeben wel OVtraaden. (*) Met weikoor-
"

deel ook andere overeenftemmen , en daarom aan de Lutherfche derzel-

vet gebruik verbieden. Waar over ook, tuflehen Z)r. Botzak roe Dantzig,

en de Gereformeerde ontrent het Jaar i6yj een grooten tvrift ontftond ,

tn veele fchriften over en weeder gewiiïêlt wierden, (b) Deczenmanis
anderzins van Sneeberg uit Meiflen geboortig, een Rechtsgeleerde en

Vorftelyke Kaad , als ook ProfefTor tot Koningsbergen ge weel 1 5 hy ver- °^

ftor.d meede veele taaien , en is eerft in 't Jaar 1 f8f overleeden. (c) Hy
; heeft ook noch in zyn vaderland, en dienvolgende aan een Lutherfche

plaus , J03 gl. aan den armen , en 60 Ryxdaalders voor 't Gafthuis ver-

maakt. (</) Welk geld men wel helwaarlyk , als Calvyns zynde , zal

i
verworpgi hebben $ te meer , doordien diergelvke d.-aden, onderde

Lutherfche niet al te gebruikelyk zyn. De meefte vyandfehap teegens

hem, zal moogelyk , daaf uit ontdaan zyn , om dat hy met de zoo ge-

naamde heimelyke Calvjniften , die uit Saxen verdreeven waaren, be-

kent is ge -veelt, en op het aandryven van Esromits Rndinger
,
geweeze

ProfefTor tot Wittenberg . de Pfalmen heeft overgezet. (<?) Nochtans

hebben 111 teègefldeel de Predikanten zelfs van hem beleeden 5 dat hy 't

met bet formulier van eenigheid (formula Concordisc ) gebonden beeft , het

telve met bandenberte onderfebreeven ; en eenvyand van alle verderffelykhee-

;

dengewccfl ir. Cƒ )

(4) Andr. Ofiandcr ap. Dedckennum. Tnm. I. Confil. & Refp. p. 2.79. Vid. Botfacci Projeaetli-
'

chcr wolpc neinter motivcn gegeH die cinfühiungdes Lobw. licder ; & Anonymi Rcje&um Pro-

jccïuin: Botfacti Projcöum Protedtum, ac alterius Rcjcclus Protector, (b) Polycarpus Lylcr

,

vorrede Über Bekkers Pfalmen. Danntiauerus 111 Salve Rctbrm. p. 35-7. (c) Bucholccrus Ind. Chro-

no | p.<5 1. AdamiVit. p. 260.P. Frchcrus Theatr. Vir. Illuftr.p 896. (i)Chrill. Meltzcr

< Schnccbcrg. Chron p. 7*3' (0 RcgcnvoH'cius Lib. 1. Hilt. Eccl.Slavon.p.ój. (ƒ) Laur.Cur-

for. ap. HartknuchiumPrcufinifchekirchen-Hillor. Lib. II. c. 6. p. 409.

HET XII. HOOFDSTUK.
Van den Doop en bet Avondmaal , de biecht , j\er%e-

lyfr\c tucht
,
("of difcipline) de geeftelyke

%echtspleeginge en Hechten.

1. f <Ot dus verre hebben wy de voornaamfte flukken vanden
opentlyken Kerkelyken Godsdienft, onderde Lutherfche

1 ontrent haar gebruik en misbruik, betracht, en daar neevens,

uit klaare getuigeniffen gezien , hoe weinig nut daar meede,

voornaamelyk, in het itraks-opryzende verval gedaan is. Doordien, in-

zonderheid de huichelerye en de inbeeldinge van volkoomen zynen
plicht , omtrent God en den Godsdienft voldaan te hebben , alleoeffe-

ninae in den grond verdorven , en om iets te ftichten (ofteverbeeteren)

onbequaam gemaakt. Met de overige deelen is het ook al niet een hair

beeter toegegaan , van welke wy alhier, niet zoo zeer de oorfpronke-

lyke leeringen zelfs, als wel hoe ze geoeffent zyn geworden , ofhaare

pradtyke , eens wat naader zullen gaan bezien. VandenKinder-doop,

zullen wy by de Hiftorie der Weederdoopers , eenige aanmerkingen

vinden. Hier zy het genoeg, uit openbaare fchriften , degrooteonge- *'nt
ru

'de

recgeltheid en misbruiken te vertoonen , door welke menzoodaanige d°°p-

heilig-genaamde handelinge , byna flimmer ten toon geflek heeft , als

Hb 1 de
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j,„md. de Heidenen hunne Afgooden. Want daar werd ïn de opentlyke wetten
tot mdc.

gevvag gemaakt , dat niet alleen veele onchriflelyke misbruiken en lichtvaardig-

MetGcva. heeden , van de daar by- en omftaande gefcbieden : maar men klaagt ook met

den.
tebld" ronde woorden, „ dat by veelen , het hoogwaardige Sacrament des H.

„ Doops om het geld inbinden, gefchenken, en de byzondere baatzugt,als

„ook uit onbetaamelyke pracht enhovaardye, door eene groote mee-

„nigte van Gevaaders te bidden , in een ergerlyke misbruik was getrök-

„ ken , en dat eenige hier door een kramery , byna gelyk als in de voor-

„ leedene tyden de Mis-Paapen in 't Pausdom met het Nachtmaal deeden,

„oprechteden , en tot een beklaagelyken aanftoot der eenvoudige, in-

„ voerden , en alzooeeven gelyk die zelve [Paapen] zondigden , wel-

„ ke door die lichtvaardigheid , den toorne Gods over hen hadden ver-

„ wekt. ( a ) Wat deeze menfchen nu voor een begryp» van den

Doop gehad moeten hebben , zulks toont dit hun verhaalde oogmerk
klaar genoeg ; naamelyk , dat zy , niet anders als de Heidehen , met

hunne afgooden woekeren wilden , en niet alleen huune zaaligheid

,

maar ook hun tydelyke voordeel daar onder zochten. Waar toe mooge-

lyk , ook wel zeer veel gehulpen heeft, dat het gemeene volk zag, dat

de Kerken-dienaars zelfs voor hunne moeite geld naamen. Zoo dat daar

uit heel licht tebefluitenis, dat het weinig gebaat , ofhet misbruik ver-

nietigt heeft , als men inftelde ; daar zouden van allerbandeftaaten , niet

booven drie Gevaders by eene Kinderdoop , op de verbeurte van \ cc gl. moogen

gebeeden werden, (b) Welke rampzaaligheidaaneenverftandigman noch

al veel grooterzalvoorkoomen , wanner hy den oorfprong der Peeten ,

ontrent den Kinder-doop , die in onze Afbeeldinge der Eerjle Chriflenen ver-

haalt is , by alle zulke gruwelyke misbruiken , zal houden en over-

weegen.
t. Doch het bleef niet by de gierigheid , die den Doop zoo zeer ver-

siampam- achtelyk maakte ,• maar daar beneevens brak ook het braflen en zuipen

,

Prelaat m ;

j

Sgaac{ers allerleye ongebondenheeden , geweldig in , zoo dat het

fchier van de zaake zelfs niet konde afgezondert werden. Hier uit ont-

fionden dan de klachten: „ Dat meerendeels de luiden zoo gezintwaa-

„ ren , dat de een den anderen in prachtige kleederen , en koften ontrent

„het Kinder-doopen en de gaftmaalen , niet toe geeven, maar veel eer

„overtreffen wilde. Ja, dat 'er door pracht en brafferyen , veele tot ar-

„ moede<gebracht waaren. (c) lnsgelyks 5 „ dat het gebras en degroote
„onkoften te doen op veele plaatzen, enbyzonder op de dorpen, by
„den Kinder-doop zeer in fwang ging,(<^) en wat 'er van diergelyke

klachten meer waaren , die maar alleen van den uiterlyken inbreuk der

verdurventheid getuigden: Ikfwygenoch, wat'erdanbyeenezoodaa-
nige gefteltenis , inde herten voor eene verachtinge, vervverpinge , en
befpottinge van dit werk moet geweeft zyn : Welke waarlyk veel fchaa-

delyker en gevaarelyker waaren , als eenige byzondere gevoelens van
andere ontrent deeze of geene punten , daar over zy vervolgt en wel om
't leeven gebracht wierden. En wat had 'er wel voor eene verderflêlyker

ketterye en dvvaalinge konnen bedacht werden , als die 'er uit het Paus-
dom noch by veele duizenden was overgebleeven , die zich by zulk eene
fnoode verhandelinge den Doop noch vaftelyk inbeelden moeften: „dat

opmope. „ zy den menfche enkel en alleen door het afgedaane werk , ( opus opera-

„turn} de genaade toebracht , ofzoodaanig de zonde wegnam , dat men
„ daar

(4) Churf. Augufti General-artikcl von A°. t ff 7. Cap. von der Tauffe. (J) Churfürftliche Sach-
/ïrche ordnung , Cap. von iibermaffiger kleydungundzehrung. (c) Churf. Augulii Ausfchreibea

und Policcy-Ordnung III. theil. p. 31. (d) Ejusdem General- Artikel von der Tauffe.

rituin.
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„ na geen geloove , ftryden , lyden, bidden, ofeenige andere midde- Jwnn.

„ len meer van nooden hadde. Dat ten minften het gevoelen der Papillen,
"* MDG'

welkers doop men ook goed keurt , zyn zal , 200 als men uit hen ook
bybrengt. (e) Om nu niet te zeggen , dat men zich ontrent het geloove

der kinderen noch zeer befwaarlyk heeft kunnen vereenigen , en dat

meenig man moogelyk in zyn herte meer twyfelinge als vaftigheid daar

van gevoelt.

3. Het is zeer nadenkelyk en aanmerkenswaardig , het geene by zom- Kind»:

mige Gemeentens , in 't begin der Reformatie in 't gebruik was , en van onvertel-

de Lutherfche Predikanten voor goed en Chriftelyk erkent wierd : naa- ^f^"
melyk , dat men den Kinder-doop inde Chriftelyke vryheid Helde, en

de menfehen juift daar niet toe dwong , of indien zy ze al nalieten , daar-

om niet vervolgde , gelyk als daarna wel gelchied is. Want aldus (laat

'er in een zeeker boekje, 't welk Renovatio, of vernieuwinge der Nordling-

Kerken gdfiaamt word , en reeds al in 't Jaar 15x5 is uitgegaan: alwaar

gezegt werd , „Wy doopen kinderen en ook volwaflchene menfehen.

„Wy fluiten hen niet buiten de Gemeinte , die de kinderen niet ten doop

„ brengen, maar wy beveelen ze alleen.door het opleggen der handen,be-

„neevens het gebed der Kerke , aan ChriftusdeZaligmaakerenMid-

„ delaar. Chriftus heeft geenen ouderdom om te doopen beftemt.en noch-

. „tans ook geene verbooden. Hy heeft zyneDifcipelen belaft te doopen,

„ in den naam des Vaders, des Zoons, en desH. Geefts. Matth. xxvm.
„Hy heeft bevoolen , dekinderkens tot hem te brengen, endeDifcipe-

„ len beftraft , die het beletteden , daar by zeggende : dat aan de zoo-
„daanige het Ryke Gods toequam. Nu, wilikhoopen, zaldat geene

„ den doop niet beletten , het welke het Ryke Gods ichenkt : zoo dat het

„ derhalven ook onrecht is door eene inftellinge een zaak te willen ont-

„eeren , die aan haar zelfs vry is. Enbyaldienwy indeConcilienlee-

„zen , zoo zyn wy van gevoelen , dat menjuifl niet alles moet verwer-

,,pen , wat die Oudvaders zeggen , dat men verwerpen moet- naame-
' „lyk, datwy inhen (dekinderen) ookden heiligen Geeft zouden loo-

chenen. Het Concilie van Carthago heeft den Kinder-doop goed ge-

„ keurt, doch eene vrywillige $ die behaagt ons ook ; wy dwingen nie-

„ mand , doch wy beletten ook niemand in een zaak , die noch bevoolen

„ noch verbooden is. (ƒ) Byna eene gelyke wet was 'er ook toen ter tyd

in 't begin by andere Gemeentens , welke de bedriegeryen des Pausdoms
inziende , zich daarom van des zelfs menfehelyke inftellingen hadden

los gemaakt. Tot Waldshut hield men het ook voor eene onverfchillige

zaake , zoo nochtans , dat men de ouders die hunne kinderen wilden laa-

ten doopen, het niet belettede. Want dus fchreef, in het zelve booven-
gemelde jaar , Pacimontamis : „In de plaats van het doopen laate ik de w^rdcr

„Gemeente te zaamenkoomen , brenge het kindje daar heene, enver-
Mve '

i „ klaare het Euangelium , uit Matth. xix. op het Duitfch : Toen brachten

„zy deKinderkenstothem. Daar na geeve ik het den naam , endeGe-
\ „ meente knielt needer , en bid voorliet kind 5 verder beveel ik het kin-

„ deke in de handen Chrifti , op dat hy het genaadig zy , en ik bidde voor

„ het zelve. Doch byaldien de ouders NB. noch fwak zyn , en met ernft

„ het kind willen gedoopt hebben , zoodoopeikhet, en ben dan in der

„ daad , met de fwakke eenen tyd lang fwak , tot dat zy beeter onder-

„ weezen werden , maar in het Woord wyke ik niet voor hen op eene
„letter, (g) Welke wyze van doen aan een ander , in dien tyd zoo wel

be-

(0 Gabriel BielLib.IV. fent.difl.I.qu. 3. Bcllarminus.Lib.deBapt, &c. (ƒ) Apud Scuketum
Dec.I. Annal.Euang. p. 311. (g) Epift. ap. eundem 1. c. p. 312.

-
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jaar md. behaagde , dar hy wenfchte , dat ze over al zoo mocht ingevoert wer-
tot mdc.

^en ^ Waar neevens noch een ander zet , hy hadde toen ter tyd
die fchriftuur-plaatzen noch niet gevonden , die den Kinder-doop,

als noodzaakelyk bewyzen , om zich naamelyk , noch eenigzins tee-

gens de teegenwerpingen der Weederdoopers te kunnen ontfchuldigenj

fchoon hy geen uitdrukkelyk bevel hier van in de Schrift wift te vinden.

Hier teegens verheft een nieuw Godgeleerde deeze maniere der oude
Chriftenen , als wel gegrond zynde , diederiDooptotindenmannely-
ken ouderdom , ofwel geheel tot de dood toe uitftelden, en ze daarom
denfcboonen naam van teer-penning gaaven. Doch hier van elders , alwaar
van diergelyke punten ook meer zal gefprooken werden,

mjrif 4- Doch ik moet uit de gemelde Nordlingfcheverbeeteringe, noch
het zeer fraaye en eenvoudige gebruik des Avondmaals befchryven

, ge-
lyk het zelve aldaar , en ook buiten tvvyfel op veele andere plaatzen alsIn 't eerft

zonder naderhand ontrent het verval gehouden is. „ Wy koomen,fchifft iemand,

„ t'zaamen,en hebben gemeenfehap in het brood en den wyn des Heeren
,

„ NB. niet gedwongen , maar vryvvillig , en wy verheffen met oneindi-

ge™- "8en lof ' en geeftelyke gezangen
,
de heerlykheid en genade van God

voUd,g ge- „den Vader , die aan ons in JefusChriftusgefchiedis , de welke ons de
„ zonden vergeeven , en door de offerhande zynes Gezalfden gereinigt

„heeft , en die ons gezaamentlyk tot erfgenaamen en burgers des hee-
„melfchen Ryks heeft gemaakt. Dus houden wydegedachtenifTevar*

„ Chriftus , en wy handhaaven de liefde, gelyk als burgers des heemels
„ beliooren te doen , zoo dat wy in een brood en beeker , met het lig-

„ chaam en bloed onzes Heeren , gemeenfehap hebben , ons onderling be-

„ kennen en erkennen , als eensgezinde èrfgenaamen van het Ryke des
ügheid?' " „ Heemels. Doch , indien 'er eenige niet aan de taafel meede deelgenoo-

,i ten zyn ( communiceeren ) en die nochtans aan de heemelfche goederen^
„aan de gerechtigheid Gods en liefde, gemeenfehap hebben , dieftoo-

„ ten wy daarom niet uit de Gemeente , fchoon wy ook wenfehen , dat
„ alle de broeders in den Heere, na het Woord van Chriflus,ook meede by
„ het uitterlyk Avondmaal zitten mochten, (i) Uit welke befchryvinge
men een gantfeh andere bezaadigheid en kracht der Chriftelyke liefde
befpeuren kan , dan die zich naderhand by veele vertoont heeft, wan-
neer men een dwang en gekrakeel van het Liefde-maal gemaakt, en het
oogmerk des zelven geheel averechts omgekeert heeft. Het was ook zeer

andekin
P^elyk' in Luther i dat hy de Boheemfche broeders daarom niet wilde

deren.""" voor Ketters houden , om dat zy aan de kinderen ook bet Avondmaalgaaven ,

fchoon hy het in zich zelfs niet goed-keurde. (£) Doordien ook de oude
Chriftenen iets diergelyks dikmaals gedaan hebben , en in veel andere
zeldzaame meeningen en gewoontens nochtans malkanderen hebben ge-
draagen.lnsgelyks is't ook zeer aanmerkenswaardig,en wel in acht te nee-
men , wat hy voor een fchoone raadflag tot de waare uitdeelinge des A-

onderge- vondmaals heeft achter gelaaten , maar die noch nooit is in 't werk geftelt

kën'lSin"
geworden. „Want hy fchryft onder anderen van de verkeertheid , die

der^"" " ^aar mee<^e onder liep
,
aldus

,
en bekent rond uit , dat het houden der

„Miffe , of des H. Avondmaals met groote fchaade onder het volk ae-

„ fchiede , waar onder veele noch geloofden , noch Chriftenen waaren -.

„ maar dat zy alleen daar ftonden , als toekykers , zoo dat men deezen
„ Godsdienft pleegde , als in 't ope veld , onder Turken en Heidenen.
„Derhalven was 'er ook noch geene Gemeente altoos in een recht goeden

„ ftaat

(h) Joach. Hildebrandns Art. Bene moriendic. n i. p. 2f.(i) Theobaldus Billicanus np.ScuItet.
Lep. 313. (/c)Epift.adNic.HausmanTom.II.Epift. Luth.p. 133.
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ftaat gebracht , waar in de Chriftenen volgens hetEuaneeliumgcre- jaanwo.

ï> . ... 1 1 n. j 1 • ° mr w ar:.

,, geert wierden. Want dit zoude eerlt derechte maniere zyn , wanneer

„men niet opentlyk, noch ook met toelaating van een ieder een , zon-

„der eenig onderfcheid , rezaamen quam j maar byaldien alleen ernfli-

„ ge Chriftenen zich te zaamen vergaderden , en in ecu huis , Doop, Avond-

„maal, en alles verrichten. (/) Waarlyk , diedeezen welgegronden voor-

,, Dag in 't werk hebben geftelt.of nog (lellen willen, hebben midden onder

„de Chriftenen , vervolginge , fmaadheid , ja dikmaals de dood zelfs

„ lyden moeten : en niet te min was het de onnoozeifte en befte maniere

„ om "t Avondmaal wel te houden.

5. Nademaal 'er nu , onder het gemeene Avondmaal houden, zoo

veel onbefchryfelyke ongereegeltheeden en gruwelen omgingen, en'er

ook al voort na de Reformatie, een oneindig difputeeren , krakkeelen ,

en fchelden daar over ontftond , zoo vertoonden zich ook veele aanmer-
Misbrui-

kelyke misbruiken daar ontrent, zelfs ook midden onder de oneenigheid, kend»«

en 't averechtze reeden-twiften over de woorden der inftellinge , moe-
den de Godgeleerde toeflaan , dat dit ten hoogflen fchaadelyke afgedaa- °Pu»°pe-

ne-werk , (cpus operatum) de nuttigheid des Avondmaals t'eenemaal

hadde omgekeert 1 doordien de Predikanten , door de meenigvuldige

verlchillen , de waare oefteninge, en 't opzicht over de menfehen t'ee-

nemaal vergaaten. Hier door wierd 'ervan de zoodaanige gezegt : Daar

xyn veele lieden , Me maar alleen uit eene verkeerde gewoonte ten Avondmaal £"1""°"

gaan , die ook niet betrachten noch zien , wat zy in 't Avondmaal ontfanpen *

noch ook waarom zy daar na toegaan. Waar neevens dan deeze hulpelooze

raad , uit de Philolbphiegegeeven wierd , dat men, naamelyk de men-
fehen van de caufa materialis , en fina lis , Qdejleffelyke en eindige oorzaak^)

des Avondmaals wel ondenvyzen moeft,- alsof 'erdoor deeze Philofo-

phifche termen der valfch-beroemde konft , aanftonds goede Chriftenerl

gemaakt koften werden. Waar door dan ook de volgende klachte te ver-

geefs was , te weeten , dat de mee/Ie menfehen zonder eenige waare bekeeringe,

of qeloove zoo maar heen liepen , die in allerleye zonden teegens hun geweeten zoo

heene leefden , en alzoo aan het lichaam en bloed des Heercnfchuldig wierden, (w)

Want het is zeeker , dat al by Luthers tyden, de Simonie en baatzucht

zich in die werkby de Predikanten vertoont heeft , als wanneer , voor- d^pfedu

naamelyk , het biecht-geld wierd vaft geftelt , gelyk als terftond zal aan- !£« om.

geweezen werden. Van Dr.Jacob Schenk, Dom-predikant tot Fryberg, tient-

werd ronduit vermeld , dat hy het Avondmaal niet in alle de Kerken wilde be-

dienen haten , om alleen alle het voordeel daar van voor zich zelfs te moogen be-

houden. (;/) Wat hielp daar na van de zoodaanige het klaagen , dat 'er zoo
veele , die onwaardig waaren , heene liepen, daar zy immers de luiden

wel eerft beproeven , en die onwaardig bevonden waaren, daar van af

houden konden ? Maar daar quam dan de geldgierigheid , menfehen- Toelating

vreeze en andere vleefchelyke inzichten onder , zoo dat heteindelyk *"
a

ho°~

wel een wonder zoude geweeft zyn , wanneer 'er een onder veele dui-

zenden, van het Avondmaal geweert zoude zyn geworden. Daarom di-

fputeerde men ook noch lang, ofdiegeene, welke proceffen teegens mal-
kanderen voerden , wel konden tot het Avondmaal toegelaaten werden?
en men deed daar neevens, voor de twiftzugtige een aangename uitfpraak-

fchoon dat Chriftus zelfs noch zoo duidelyk gefprooken hadde : li'anneer

gj uwegaave zult op den altaar offeren (§"c. Mat. v. 23. (0) Ja men kon het door
II. Deel. li opent-

en Lib. de formula Miflx ap. Seckend. Lib. II. p. 5-3. (m) SchlüfTelburgius Catal. Hxret. Lib.
III. c. contra Sacrament. Epift. dedic. p. f. (») Andreas Moller P. II. Befchr. Freyb. c. 3. p. 224.
(0) Melanchthon Tom. II. Confil.&Refp.p. 37i.feqq. it.Tom. V.Orat. p. 15-3. feqq.
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jaarMD. opentlyke wetten en fcherpe ftraffèn , niet zoo verre brengen , dat de
" menfchen op dien dag , als zy ten Avondmaalgingen , zich van de bierkroegen

,

herbergen , onordentlyke danfferyen en andere luhtvaerdigheeden onthielden.

Dit fproot daar uit , om dat het hen maaralleen op dien dag verbooden

vvierd , te vooren , en daar na mochten zy vreeten en zuipen , zoo als

het hun lufte
5
gelyk als wel uitdrukkelyk daar byftond: dat, byaldien

de boeren, op dien zelve dag geoorlofde gemeene- (of drink-) daagen

hielden, hem, die ten Avondmaal geweeft was, zyn deel te huis zoude

gezonden werden , als aan een kranke. ( />

)

6. Tervvyle de zaaken nu alzoo geftelt waareri , zoo ontftond 'er in

veelen , eene geheele verachtinge en verwaarloozinge des Avondmaals

,

alhoewel zommige zich ook moogelyk aan de opentlyke misbruiken

wel hebben geftooten , en zich ingebeeld, tot het zelve niet zonder er-

gernis te konnen gaan. Van eenPaftoor, byQuerfort in- Saxen, werd
verhaalt , dat hy by een Onderzoek, in 't Jaar 1563 befchuldigt wierd

,

van in 't openbaar gepredikt te hebben : Dat een gebraaden appel voor een

«ervende, zieke nuttelyker was , als het geheele Sacrament, (q) MilTchien , om dat zich

veele menfchen daar op , als op een volkoomeri afgedaan werk , ( opus ope-

ratum ) verlieten , en voor zich zelfs het oordeel aaten en dronken. Ge-

lyk als Lutber zelfs, in 't Jaar 1539, in eenen brief aan eenPaftoor, ge-

naamt Antoni Louterbach , fchreef, zeggende: Hy ivenfcbte dat het Avond-

maal uit te deelen , aan enkeleperzoonen, maarflechts afgefchaft wierd , en men

aan het volk zeide , dat zy drie of'viermaal in 'tjdar het Avondmaal zouden hou-

den , en daar na konden zy , wanneer ze door het Woord verflei kt waaren, altoos

fierven , wanneer zefierven moeflen..... Want de Kerke moeft ook niet al te zeer tot

een /laaf gemaakt werden , en wel voomaamelyk voor diegeene , welke anders al-

tyd het Sacrament veracht hadden , en daar na aanfionds weleen knecht hebben

wilden , die hen by alle voorvallen opwachte. (r) Doch daar werden ook klaare

merkteekenen gevonden , dat de averechtfche handelinge , heel veel

fchuld aan des zelfs verachtinge gehad heeft. Gelyk als dan inde open-
baare beveelen ronduit (laat , Dat het Sacrament des altaars van zommige niet

wierd geacht , en zelden , ofook wel nooit gebruikt. (*) Na dat de navolgende
woorden voorgegaan waaren : Waar toe ook op de dorpen , de Dienaars des

Woords, door haare nalatigheid , ten deele , moogelyk wel oorzaak gegeeven heb-

ben en niet zonderfchuld zyn. Het welke ook vorders zeer veele cafus , refpon-

fa enconjilia (voorvallen, antwoorden en raadflaagen ) uitwyzen , die

men weegens zoodaanige menfchen heeft opgehaalt , die, of uit blind-

heid en boosheid , of ook wel , om dat ze zich aan de gemeene verdor-

venheid (rieten , zich van het Avondmaal onthielden. Waar door men
dan ook doorgaans op het dwingen en heerlTchen over de'confcientien,

heeft aangedrongen, ofde roekelooze , zonder waare proef hunner be-.

keeringe toegelaaten , en alzoo door den bank het quaad , meerendeels
noch al erger gemaakt.

7. Het zoude hier veel te lang vallen , en het zal ook noch elders , by
den twifi over het Avondmaal voorkoomen , hoe zeer zich de gezintheeden
der Gereformeerde en Lutherfche aan malkanderen geftooten hebben 1

doordien de Lutherfche van de Gereformeerde daar meede befchuldigt

wierden , dat zy van de uiterlyke ftoffe des broods en wyns , byna weeder
eeven zulk een afgod maakten , als 'er voorheene in 't Pausdom gefchied
was. Gelyk als dan Melanchthon ook reeds al in 't Jaar 1559 , aldus aan den
Keurvorft van de Palts zoude gefchreeven hebben : De Papiflenenhaars

$'-

(p) Sachfif. Ordn. Cap. von der Communionp. 107. (q) Godfrid Olearius. Halygraph. p. 176.
(r) Apud Seckendorff. Lib. III. p. 25-3. [t) Chur-Sachfifche Ordnung.p. 197.

Befchul-
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aelyken verdecdigen heel hcevig , dat bet lichaam Chrifli ook zelfs buiten het ge- r»« Mri.

bruik is ver(looten in de gedaante des hroods en des wyns,en zy eiffchen daarom eene
'°

aanbiddinge. „Gelyk als Morlinus tot Bronswyk zeide : Gy moet niet zeggen: Aaniioo-

M*m » '"'"" ' waargy moet zeggen , wat dit is , dat de Priefler in de handheeft, [tin*

Sarcerius wil , dat men de afgevallene kruimpjes verzaamelen
, ja de aarde uit-

krabben , en verbranden zal Wanneer wy voor tweejaaren tot IVormbs waaren ,

zoo wierd ons van een zeeker Hof, deeze vraage overgezonden -. naamelyk , ofhet

lichaam Chrifli in den buik va beneeden ging ? Deeze vreemde vraagen nu

zoude men maar vaaren laaten , en met meerder nuttigheid, den inhoud der ivoor-

den l\vli betrachten , [ x Timoth. il. 2.3. j en ook de menfehen van de vrucht der

zei .e recht ter dcege onderwyzen. (O Met welke bekentenifTe andere Godge-

leerde weeder niet wel te vreede waaren , en wel inzonderheid , dat Me-
Lxnchthon wel voornaamelyk op de vrucht des Avondmaals hadde aange-

drongen , die nochtans het opperfte punt is. Gelyk als dan ook uit

alle omftandigheeden wel te zien is , dat men in dien tyd , door den twift

over de teegenwoordigheid van Chriflus in 't Avondmaal, zynewaare
vereeniginge t'eenemaal vergeeten heeft , en doordien men de zelve

meerendeels maar alleen in uiterlyke handelingen zocht, en zich met

eene inbeeldinge behielp , zoo is het daar door ook tot geenen rechten

aanwas in 't Chriftendom ooit gekoomen. ,, En een ander klaagde toen

„ter tyd , dat men de kracht des Woords en der Sacramenten , in der

„ zelver uitwendige gebruik , al te hoog verhefte , en ze gelyk als kaffen,

„ en befchutzels van de geheele goddelyke genaade noemde. Ja zelfs dat

„men in veele dingen , zulk een taal voerde, als ofmen het Paapfche

„opus operatum , of voldaan werk , weerom wilde ter baan brengen, en

„diergelyken werk hadde ook dePapiftenzeer wel gevallen. («) Eraf-

mus fchreef , toen de twift van 't Avondmaal ter deege aanging , aan Hen-

drik Stromer aldus : „ Niemand wil dulden , dat men leere , dat 'er in 't A-
„ vondmaal , het waare lichaam des Heeren niet is. Het gemeene volk

,, werd daar over zoo boos , om dat men hen hun God fchynt te ontnee-

„ men , als of God nergens anders was , als alleen onder dit teeken. De
„Geleerde laaten zich door de woorden der Schrift en de meeningen

„ der Kerke gaerne beweegen. (x) En Karelftad , beneevens veele andere,

wilde ook onder anderen den menfehen die zeekere inbeeldinge benee-

men , naamelyk, dat 'erin 't Avondmaal, vergeevinge der zonden ver- oogwit

leent wierd , daar het nochtans alleen , om de dood van Chriflus gedach- ml?Z°
ad ~

tig te zyn , en te verkondigen , gefchieden moeft. Waar over dan nader-

hand zulk een geweldigen ftryd ontftond. (v )

8. Hoe veel zuurdeeffems 'er anderzins uit het Pausdom , ontrent alle

zulke handelingen , noch al over is gebleeven , dat toonen de droevige ^lï^'a.

teekenen ( of overblyfzelen ) genoegzaam , doordien 'er inderdaad
veele gebruiken zonder , ja teegens de inftellinge van Chriftus , en

der eerfte Kerke , zyn behouden , en daar na als middelmaatige zaa-

ken , zyn aangezien geworden $ die men wel aan andere daar voor

niet hadde willen laaten doorgaan. Wat 'er al voor oneenigheeden ,

over de opheffingederHoftie, het luiden onder 't confacreeren (of heili-

gen ) de Choor-rok , het Misgewaad en andere ceremoniën , ontftaan zyn ,

zulks alles zal op zyn behoorelyke plaats verhaalt werden. Want , byna
alle deeze dingen heeft men langen tyd na de Reformatie , tot Wittenberg

en elders , en ten deele ook nu noch behouden , tot eene openbaare
li x ge-

(*) Apud Ofiandrum Cent. XVI. Lib. III. c. 26. p. 687. («) UbboEmmiusap.ScuItetumP.il.
Annal.p. 162. (*) Lib.XIX.Epitl. p.604. (y)ln Librovondemwieder-Chriftlichen Mifsbrauch

des Herru brod und kelco. & in Epift. ad Krantwaldum Tom. IV. Jen. Germ. Luth. p. 377.
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jaar md. aetuigenifle , waar toe ze noch behooren. Het is vreemt , dat, als de

Detwu.

C
Lutherfche , ontrent hetjaar i J77weeder wat macht inde Palts hadden

""• bekoomen , dat iemand ook dit noch voor pryflelyk hield , dat zy in de

Kerke de taafel weggebrooken , en een nieuwe weeder opgebouwt hadden , die de

gedaante hadde van eenen altaar, (z) Zoo t'eenemaal was men op alle zoo-

daanige uitwendige dingen gezet , en in 't oude bygeloof verzoopen

,

Krakueei waar door men maar de andere ergerde , en meerder verbittering veroor-

h™nd- zaakte. Doordien , buiten dat , dit dierbaare Liefde-maal , gelyk als be-
D,ïal

kent is . in een recht krakkeel-maal verandert wierd , en dat 'er geen

punt der Leere altoos tot fcheld- en twift-zucht meerder misbruikt was

,

als eeven dit punt. Waarom dan die bekende krakkeel-zuchtigeT/feö/o-

gant , Tileman Heshuizen , zich ook beroemde , dat hy de oorloogen des Hee-

ren voerde , voor de waardigheid des Avondmaals. (a) Als of, naamelyk, door

ftryd- en fcheld-fchriften , fpitsvinnig en vernuftig difputeeren , de Hee-
re zyne zaake wilde uitvoeren. Niet te min is het dikmaals onder de God-
geleerde zelfs , by het Avondmaal wel zoo ergerlyk toegegaan , dat

zich de Heidenen zelfs , ontrent hunnen afgodendienft , wel over zulk

een werk zouden gefchaamt hebben Om nu daar van te fwygen , hoe

men malkanderen in openbaare gefchriften , voordegantfcheweereld,

ja de vyanden zelfs,befpot,doorgellreeken,gelcholden en gelaftert, ja ver-

\ loekt en verdoemt heeft , en hoe men dit alles echter enkelen yver voor
Bitterheid God noemde. ,, Om nu maareen voorbeeld daar van byte brengen , tot

1 y
' „ Stettin waaren Mr

. Joachim Stichius,en Salomon Gesnerus,over het Avond-

,, maal te zaamen oneens. Om die reede gaf dan de eerfte aan de laatile

,

„wanneer hy ten Avondmaal quam, de Hofiie met de flinkerhand, zon-

„ der een eenig woord daar by te zeggen , gelyk als anders het gebruik is.

Dit gelchiede nu voor de geheele Gemeente , en eevenwel moeit dit noch

al een broederlyk Liefde-maal heeten. (b)

9. Diergelyke bedryven zullen ons by den tvvift over de Sacramenten ,.

verkeerde zeer overvloedig voorkoomen , om welkereede wy ook de andere aan-

merkingen van 't Avondmaal zoo lange zullen fpaaren. De droevige

vruchten , ten deele van dit difputeeren der Godgeleerde , en ten deeie

van de overige gebreeken hier ontrent , ontdekte iemand ondertufTchen

toen ter tyd openhertig, aldus fchryvende : Men gebruikt de hoogwaardige

Sacramenten wel , doch in allerhande lichtvaardigheid , zonder eenige de minfte

aandacht , of verbeeteringe zjnes lecvens. Daar nochtans alle de Sacramenten
,

van de Heere.ingeftelt, ons tot een godvruchtige , deugdzaame en eerbaare han-

del en wandel aanmaanen. Zoo oejfent en verdeedigt men ook wel den rechten

Godsdienst , maar weinig in geeft en waarheid , gelyk als God van ons wilgeè'ert

zyn. (c) Dit niet teegenftaande , en fchoon dat zulk een misbruik der zoo
genaamde Sacramenten openbaar was , zoo heeft men nochtans geene

noodige uitzonderinge der boozen altoos by der hand genoomen
,

noch ook de vroome geleert , zich van de quaaden af te fcheiden , \

gelyk als God van zyne dienaars eifcht De lleutel om te binden

wierd alaanftonds in 't begin verlooren, en nooit gebruikt, daar en tee-

gen wierd weederdeontbindingedes te lichthertigeraan een ieder meè- I

gedeelt , gelyk als wy aanftonds zullen gaan zien. Weshalven men ook

,

by andere gezintheeden moeft bekennen , dat diegeene ten niterften qu-aalyk

en averechts handelden , welke de zoodaanige , die noch door de wet , tot erken-

tenis of berouw hunner zonden , noch door het Euangelinm , tot hetverflanden

aanneemen der heilzaame genaade Gods gekoomen , noch ook niet recht ter deege

on-

(5;) Balthazar Bidenbachius ap. Fcchtium Epift. Theol.p. f49. tV^Ibid. p. 195-, (A)Micra»litis

Hilt. Eccl. Lib.III. p. 376. (c) Erafmus Sarcerius Lib. de lignis & caulis interitus Gcnn. ligno. 14.
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onderweezen waaren , tot de Taafel des Heeren toelieten. Diedanookzeekerlyk j*«mö

voor de Heere , van zulk eene ontheiliginge der verborgentheeden , reekevfcf.ap

zouden moetengeeven. (^) Zoo dat dienvolgens dieberoeminge heelflechc

gegrond was , dat men het Avondmaal van de Paapfchegrouvvelen ge-

zuivert , en tot zyn rechte gebruik weeder gebracht hadde : Daar *er

nochtans in 't Pausdom noch al veele zielen, door de uitterlyke tucht

[ ofdifcipline] voor zorgeloosheid , roekeloosheid en verachtinge Gods
bewaart wierden. Terwyle hier ondertuffchen , doordefteeds-inbree-

kende toomelooze vryheid , en het toelaaten van allerhande flagvan

menfchen , het Avondmaal voor allerhande fwynen gemeen gemaakt

wierd , die men daar door ook maar in eenezeekere zoort van zorge-

loosheid ftelde. Want zy verlieten zich alle op het vermeende afgedaane

werk, {opus operatum) en het viel hen licht, eens tot de biechtftoelen

het altaar te gaan , zonder dat de Ziel-zorgers zich verder eenigzins om
haar byzonder leeven bekommerden ,

gelyk als wy hier onder by hunne
achteloosheid , en nu verders by de biechte klaar zullen kunnen zien.

10. Want het is bekent , dat Luther van 't begin af de biecht, die
"c

„Lmhèt

in 't Pausdom ingevoert was , behouden heeft , welke geftaadig ,
behoudeD -

door eene onbefchryfelyke tyrannye van de Paapen was in fwang gehou-

den. Zoo dat die vroome Tbeologant , Jan Geiler Keizersberg een geheel

bvzonder boek van de biecht-fmerte fchreef , en de menfchen onder

zulk eene geweetens-dwang vertroofte en onderwees. (?) Waarom nu de

biecht wel in haar geheel konde blyven , daar van gaf Luther enkel en al-

leen reede , dat ze dienen kon tot onderwyzingeenvertrooftingeder

onweetende en fwakke menfchen , als meede ter beproevinge der geener,

die ten Avondmaal wilden gaan. Doch dit goede oogmerk wierd in 't

kort geheel en al verdraait en vergeeten. Dus fchreefhy onder anderen :

Alzoo zeggen wy na van de heimelyke biecht , dat NB. niemand daar toegedwon-

gen is , en nochtans is ze raadzaam en goedom deeze voorfchreevene oorzaake $

want waar , en wanneer gy Gods fVoordkunt hooren , daar moetgy het geenzins

verachten, (f) En wat 'er voor diergelyke plaatzen meer uit zyne fchrif-

ten bekent zyn , alwaar hyalieenlyk het gemelde oogmerk wil in acht

{renoomen hebben , doch niet , gelyk als het van tyd tot tyd is ingekroo-

pen, en het nu ook klaar blykt, naamelyk, dat men eindelyk maar een

googchelfpel daar van zoude maaken , en dat de zoo genaamde biecht-

vader maar een van buiten geleenformulier \a.n abfolutie , ( of vryfpreekin-

ge ) en de biechtende ook maar een biecht na de fleur daar heene rabbelen

zoude , gelyk als teegenwoordig byna doorgaans gefchied. Maar gelyk JjJSw
6^

als 'er in de verdeediginge der Augsburgfche belydeniffe ook wel uitdruk- btuik'

kelyk ftaat , dat 'er toenmaals in 't begin , niet veele op eenmaal mochten ter

biechte koomeii , op dat ze alle verhoort en onderrecht konden werden, (g) En ver-

der : De biecht keurde mengoed , en men hieldeen ondervraaginge (examina-

tie ) daarom voor nuttelyk , op dat de menfchen daar door des te beeter konden on-

derweezen werden. (£) En insgelyks ook de Smalkaldifche punten : De biecht

en de vryfpreekinge waaren niet te verwerpen , inzonderheidom de teedere en ver-

fchrikte gemoederen , als ook weegens de toomeloozejeugd , op dat men ze daar

door mochte hooren , ondervraagen en onderwyzen in de Chriflelyke leere. (*)

Andere Leeraars hielden insgelyks ook de oorbiechte voor een noodig mid- \° l

J^ ke

del om de Kerkelyke tucht op te rechten, de menfchen weegens hungoddeloos lee- difdpiyn.

ven aan te fpreeken , en met hen van eenige difcipline ( oftucht ) tefpreeken.

1 i 3 Want

(d) Beza Epift. 20. p. 1 2f . (e) Beatus Rhenanus. Argum. in Tertull. de Poenitent. p. 471 .

(f) Kir-
chen-Poftill P.l. p. 323. (g) Artic. IV.de Abfolut. p. 15-9. (h) Artic. V.deConfetfp. 183. (i) Ar-

• ticVIIl. deConfeff.p. 331.
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jaat md. Want het ampt van een Biechtvader ' in de hiechte , was , dat hy de menfcben
tot mdc. ^ erkentenis van hunne zonden bracht , de zelve als groot en/waar aan ben voor-

belde , daar over Gods toorn enflraffe vertoonde , en de biechtelingen daar over

berifpte en befirafte , dezelve tot een waarachtigberou vermaande en aanporde ;

en hen als damvyders middelen en weegen aanwees , hoe zy van haare zonden zou-

den kunnen verloft werden , naamelyk , door het geloove aan Chrijliis $ alsook,

hoe zy na de vergiffenis der zelve , een nieuw leeven moeflenl aanvangen
,

waar inne zy zich na Gods wille en in alle goede werken , die Godgebooden hadde
,

moeflen benaerfiigen. e. z. v. (£) Doch of die goede en voordeelige oogmerk
naderhand wel in 't minfte eenigzins isinachtgenoomen^ alsook, of

men niet hier ontrent , op het enkele afgedaane werk (opus opera-

turn ) vervallen is , zulks toonen met en neevens de beklaagelyke onder-

vindinge , ook zoo veele bittere klachten van verftandige mannen wei
genoegzaam , ja overvloedig aan.

11. In andere Gemeentens nu , is deeze nuttigheid wel betracht,

naamelyk , dat men de biecht alleen tot eene onderwyzinge en vermaa-
in andere ninge gebruikte. Gelyk als dan deWaldenzen in 't begin deezereeuwe

,

«nT
cn

"

van zich zelfs getuigden: zeggende 5 „ Wyvermaanen in de biecht een

i, ieder , na dat zyn verftand en begrip is, dathy zich uit alle zynver-
„moogen , van alle zonden onthoude , en wy verklaaren aan het Volk

„de leere van de zonden , zoo goed als we konnen. (/) En van de Bo-
heemiche broeders werd het volgende gefchreeven : ,, Het komt aan de

„ Dienaaren der Gemeente toe , dat zy van de geeftelyke melaatsheeden

„(of ziekten) oordeelen , de honden het heiligdom onttrekken
, ge-

„trouwe huishouders over de geheimniffcn Gods zyn , de bokken van

„ de fchaapen fcheiden , de menlchen volgens Chriftus met God verzoe-

„nen, hen hunne zonden ten deelelaaten behouden , entendeeledaat

„ van verloflen , e. z. v. (m) En de Gereformeerde zelfs bekenden dit van

zich zelfs, en van hunne Gemeentens. ,,Wy hebben (uitgezondert het

„misbruik , het welke onder 't Pausdom daar meede gepleegtis) het

„byzondere gefprek des Kerken-dienaars , metdiegeene, die zich tot

„ het Avondmaal willen bereiden , nooit verworpen noch berifpt $ maar

„wy zyn van gevoelen , dat zulks byzonderlyk by deeze ruuwe weereld,

„niet alleen nuttelyk , maar ook noodzaakelykis, om by ons onder-

„ houden te werden , als een onderzoek en beproevinge onzer toehoor-

,,ders , en een zeenuwe der tucht van onze Kerken, en hier ontrent

„ beroepen wy ons op onze geheele Gemeente, e. z. v. (m) Welke getui-

geniflen , neevens veele andere , de goede meeninge wel toonen, die

deeze menfehen in dit ftuk gehad hebben , na dat de andere zoort van

Gmwei Kerken-tucht gantfeh niet wilde in fwang koomen. Doch het zy daar

J^h" meede hoe 't zy , zoo is het nochtans niet te loochenen , dat 'et

edd - andere valfche en goddelooze inzichten , al langzaamerhand meede zyn
ingekroopen 5 doordien veele Predikanten , niet alleen hunne eigene

heerfchappye hier onderzochten vaft te maaken, maar dat ze ook, in-

zonderheid met het zoo genaamde biecht-geld , fchandelyke winfte be-

goften te zoeken. Immers moeft het van de Hooge-O verigheid opentlyk
verbooden werden , dat niemand gehouden zoude zyn, omvoor het Doopzel

of Avondmaal , iets aan een Kerken-dienaar te moeten geeven. ( o ) Maar
het mocht ook naderhand ontrent veele wel waar werden , 'tgeeneZw-

ther van de Roomfche Paapen hadde gefchreeven , zeggende : „ Als wy
haar

(k) Sarcerius vonderdifciplin.p. 107. (I) Apud Scultetum P. II. Annal. p. 300. (m) Joh.Lafi-
tius de Ecclef- difc. & Mor. FratrBohem. Cap.XXX.p. 134. («) Der Predigerzu Bremen anzei-

gung und wiederlegung der zugemeffenen Artikel und punden. Anno 15-82. (o) S'a'chfif. Ordn.
p.n8.
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„ haar vraagen , waarom zy zoo gaarne biecht hooren en de biecht zoo r*« üö,

„ zeer pryzen , zoo vind men deeze oprechte oorzaak daar van i De hei-
'

„lige biecht-penning , die groote nood-helper ! Zoo die niet maakte,

„dat zy voor den buik niet behoeven te vreezen, dat hy mocht nood
„lyden , zoo zoude men wel haaft zien , dat het biechten niet noodzaa-

„kelyk noch ook gebooden was. (ƒ>) Gelyk wy reeds al van een Dom-
Paftoor tot Fryberg voorheene gezien hebben , dat hy daarom niet dul-

den wilde , dat men in een andere Kerk ook het Avondmaal zoude uit-

deden , op dat hy het genot daar van voor hem alleen behouden mocht, (q) En
aldus begonden de koopers en verkoopers al weederom in den Tempel
plaats te neemen , en ze zitten nu nóch al in de meefte , gelyk als het in

't Pausdom voorheene was gefchied.

i x. Die geene nu , dien het noch eenige efnft was , om de Kerke te ver- Je
r

r

y^ht

beeteren , verwierpen niet alleen alle zoodaanige misbruiken , maar ze «*«nt.

lieten ook de confcientien der menlchen in de zaak zelfs byhaareChri-

ftelyke vryheid. Alwaarom ze ook zeergaerne, en zonder eenig tee-

genfpreeken , de biecht voor een onverichillige vrye zaak hielden en be-

kenden , als die in Gods Woord noch gebooden , noch ook verbooden VanLu-

was , zoo dat niemand daar aan juift verplicht was. Luther zelfs, heeft'

niet alleen in de voorverhaalde woorden , maar ook elders bekent , dat

niemand daar toe gedwongen was. (r) Ja hy heeft rond uit toe-gegeeven , dat

zy (de biecht) voor de ervaarene engeleerde , aU meede voor de geene , die

na de Chriftelyke wetten leefden , als Dr
. Pomer , Melanchthon , en andere on~

noodig was.(j} En in de artykelen , die Luther eerft zelfs in 't Jaar 1^30
opgenelt heeft , en daaruit Melanchthon naderhand de Augsburgfche be-

lydenis maakte , luid het elfde Artykel aldus : De geheime biechte moet men

aan niemand met wetten opdringen , gelyk als meede den Doop , het Avondmaal

en Euangelium , niet door geweld moeten aan iemand opgedrongen werden, e. z.v.

(O Om welkereede, en doordien Luther hier in de Chriftelyke vryheid

heel wel betrachte , hem niet alleen de Papiftenheeviglaflerden , door- |?n
r

|e
U

<u«

dien zy den heiligen biecht-penning daar door verlooren, gelyk als hy
een weinig te vooren fchreef 5 maarookbefchuldigdende Hartog Joris

van Saxen , en de Biflchop van Freyzingen en Naumburg, reeds al in

't Jaar ijxz , de Lutherfche weluitdrukkelyk , in hunne&herpe Edicten

teegens haar , dat zy predikten onnoodig te zyn , dat men voor 't gebruiken des

H.Sacraments eerft zoude biechten. Als meede $ dat ze zich niet ontzaagen

,

om opentlyk in de Duitfche taal, het hoogwaardige Sacrament te heiligen , noch

ook , op eene onbetaamelyke wyze , meenigmaal zonder eenige voor-afgaande voor-

bereidinge der biechte te laaten genieten. («) Welk laatfte , fchoon het eene

•vyandelyke befchuldiginge was, zoo bleef Luther nochtans vaftbyzyne
meeninge , en hield de biecht zelfs voor een geheel vryé zaak , die voor-

naamelyk maar alleen voor de onweetende dienftig was. Waarom 'er ook
noch voor de booven gemelde artykelen , in de verdrags-punten , met
de Zwingliaanen tot Marpburg opgerecht , dit ftond : Dat de biecht, wan-

neer iemand by zyn Paftoor trooft ofraad zocht , wel vry en ongedwongen zoude zyn ,

maar dat ze echter voor verwerde , aangevochtene , ofin zonden vervallene , of
vervoerde confcientien, zeernuttelykwas.e.z.v.ix) Tot deeze verklaaringe

nu , hadden beide de Partyen des te grootere reede , doordien zy onder
't Pausdom , de rampzalige dwingelandye des geweetens met groote

fmerte zelfs ondervonden hadden , en derhalven iets diergelyks nu onder
haar

(p) Vorrede übern Sermon von x Auflatiigen.p. a. 11 11. (ij) Moller. Befchr. Frcyb. P. II.p.224.

(r)Kirchen-K)Qill. 1. c. &Tom. IIX. Alt. p. 884. b. (1) EpiltadFrancof.To. VI.p. 114. (»)Ap.

Scult. P. 11. Annal.p. 267- (») lm Mandat lub. dato Nürnberg Montags nach Dorothex Virginis.

fol.6j. 00 Apud Ofiandrum Cent. XVI. H.E. Lib.ll.cap. 10. p. 139.

over.
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jaar md. haar zelfs wilden voorkoomen. Zoo dat men dienvolgende, in deeze ge-
ut mcd.

jiee je eeuwe,de biecht, wel uitdrukkelyk,opentlyk en eenpaarig.voor een

onverlchillige zaak heeft gehouden , en ze ook aan niemand altoos opge-

drongen.Waar door ook noch in't Jaar 1 5 8 1 ,een voornaam Godgeleerde,

met ronde woorden fchreef : Dat de byzonderevryfpreekinge ( of privaate ab-

folutie)onder de middeldinge(a///<i//wïi>/'ceremoniën in'tWoord Gods niet uit-

drukkelyk geboden,ivierd'getelt,over welke men ook voor al niet krakeelen moeft.^y)

Debiecht, 13. £n noch in't jaar 1586. fchreef een ander opentlyk in een by-

fchViyke" zonder biecht- boekje : 't En was gants uit de meening niet , om degeweetens
infteiiing. met Je liec/,t ,

gelyk als in 't Pausdom wel eer gefchiedwas , tebefwaaren, noch

ook om de vryfpreekinge , NB. als een menfchelyke overleeveringe , de Kerke op te

dringen. (O 'Welke oprechte man de biecht en abfolutie zelfs dan on-

bevreeft voor een menfchelyke inftellinge houd , waar aan derhalven geen ge-

moed altoos gebonden is, als alleen, voor zoo verre het eenige nuttig-

heid daar uit te gemoed ziet. Heel anders, alsveele, diè deeze ceremo-

nie voor een goddelyk gebod , en weezentlykftuk, datterzaaligheid

noodig is, uit geeven , meenende, dat Chriftus zelfs by Johan op 't xx.

Dwmgtot cap. vers ty de biechtftoel eerft heeft ingeftelt , alwaar hy nochtans veel
ezelve

' eer aan alle geeftelyke Priefters en de geheele waare Gemeente , in de
Apoftelen de macht van vry te fpreeken [van zonden] zoo wel als het

Avondmaal heeft nagelaaten. En daarom fpraaken de Godgeleerde voor
deezen ook zeer bedachtzaam van dit fluk , om de arme confcientien der
menfchen geenen ibrik om den hals te werpen. Luther zelfs fchreefaldus

:

„ God dwingt u niet daar toe, dat gy zult biechten door het geloove in

„ hem , of door de liefde, teegens uwen naaften. Hy begeert ook niet

,

,, dat gy heenen gaat en doet het , alhoewel ongaerne en met teegen-zin
j

„ maar hy wil , dat gy 't van u zelfs , met liefde enluft van herten zult

,, doen. Dus dwingt hy u ook niet om de heilige biecht voor den Priefter

„ te doen , byaldien gy zelfs geen verlangen na hebt , en de vryfpreekin-

,,ge begeert. O) En de Augsburgfche belydenis bekent zelfs, en trekt

een plaats uit het Jus Canonicum , ofKerkelyk Wetboek aan , alwaar toe-

gedaan werd , dat de biecht maar alleen op een menfchelyk recht gegrondvejl is.

(£) Welke ftellinge dan onder anderen in de voorgaande boeken , als

ook in het tweede deel van onze Afbeeldinge der Waare Chriftenen , genoeg-
zaam is beweezen , naamelyk , dat het biechten , onder het verval des
Chriflendoms van de Pauzen meeft is ter baane gebracht geworden. Daar

MUbtni- van ontrent de zaake zelfs zoo veele misbruiken en gruwelen meede in-

gevoert en behouden zyn. Doordien 'er immers doorgaans een noodzaa-
kelyk punt ter zaaligheid daar van gemaakt werd , of ten minden altyd

een zonderlingen Godsdienft j niet-teegenftaande het niet dan een inge-

beeld afgedaan werk geworden was , waar door de meefte menfchen
voor zich zelfs , maar eene groote vryheid om te zondigen aannaamen •

meenende , dat ze alles naderhand op eenmaal met eene biechte wel wee-
der goed koften maaken , het welke dan met enkel bygeloove, en ver-
trouwen op dit uitwendige werk, t'eenemaal verbonden is. Om nu niet

te zeggen , dat de Predikanten, met het biecht-geld niet alleen veel er-

gernis geeven , maar dat ze ook dikmaals hun groote geldzucht baarbly-
kelyk daar door koomen te verraaden , eene openbaare Simonie daar
meede dryven , onder malkanderen daar over wel krakkeelen , aan de
biechtelingen , die tot hen niet koomen , hunne vyandfchap en booze
driften toonen. e. z. v. Het zyn geene mindere afgryfTelykheeden die men

im-

(y) DavidChytrausEpifhadConradumPiftorium.p. 387. (3) D. Cafpar Meliflander Beicht-u.

Bet-buchl.p.38;. (4) Kirchen-Poft.l.c. (b) Artic. IV.de AbuCp. 28.
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immers opentlyk genoeg ziet gefchieden , wanneer de ryke , die het jaarMo

meed geeven , ook altoos het eerfte geabfolveert werden , daar de arme "" *

'

tot op het laatfte toe wachten moeten , als meede , wanneer men aan de

ryke , langere en trooftelykere formulieren van vryfpreekinge , als aan
'

de arme voorzegt , of deeze wel t eenemaal onder allerhande voor-

wendzels , van de hand afvvyft , en anderszins zeer quaalyken onvoor-

zichtig daar ontrent te werk gaat.

1 a Wv hebben ook in de voorgaande eeuwen , van veele getuigen der Getuige

waarheid gehoort , hoe dat ze zich alleen op hunne biechte voor God teegen.

beriepen , en met zoodaanige menfchelyke inflellingen niet wilden te

doen hebben. Een gelyken zin hadden 'er ook veele in deeze eeuwe , zoo
wanneer ze uit het Pausdom begoften uit te gaan. £n aldus klaagde noch

een yveraar teegens Erasmus , over de Picardiers , dat zy de biecht en boete,

die de Priejlers opleiden, voor eene nietwaar dige zaake hielden. (c) Gelykals

dan ook Karelftad , en andere de biecht t'eenemaal wilden afgefchaft heb-

ben , nademaal ze noch al zeer veele misbruiken en oneenigheeden daar

befpeurden. (J) Ook mocht die Paftoor tot Hamburg wel van dit gevoe-

len geweed zyn , van welke een Roomfche Paap, Dr.fVend, teegen de
1 Lutherfche Predikanten verhaalde , dat hy hem niet hadde willen vryfpreeken,

om dat hy nietgebiecht hadde-, maar gezegt $ dat hy voor God reeds al haddege-

biecht. En als de Do&or hem daar op antwoorder Zoo loop heen , en laat

Chriflus u ook abfolveeren ! hervatte de ander; „Weet gy dan een andere yryfpree-

„ biecht of vryfpreekinge , als van weegen , en in derfnaame van Jefus , cSIftw.

„de zonden tevergeeven? Of, waar vind gy inde H. Schrift, dat God
„ de vergeevinge der zonden op zulk eene biecht gegrondved heeft > Of,

„waar heeft Chriflus bevoolen de abfolutie niet verder te doen dan men
„ biecht ? Of , houd gy meer van de biecht die men voor u doet , als die

„men voor Chriftus gedaan heeft ? (O En voorzeeker is het waar , 'tgee-

ne een verdandig man naderhand wel heeft aangemerkt. Naamelyk

,

„Wanneer God aan de Apodelen de fleutels overgaf , zoo heeft hy van

„zyn macht, om de zonden tevergeeven, ofde zondaars aan te nee-

i„men niet het minfte verlooren , noch zich ookgeenzins verbonden,

„om het zelve maar alleen door het middel der dienaaren te doen, wil-

„ lende voor zich maar alleen .het hoogde Gerichte , teegen de onge-

„ rechtigheid der Priefters behouden. Want anderzins roepen wy God
„ daagelyks te vergeefs aan : Vergeev' ons onze fchulden.

(ƒ) Die ook
elders grondig bewyft , dat diefleutels aan de Predikantengeene macht ofheer-

fchappye altoos over de zielen gaaven. (g) Gelyk ook in eenige Kerken-orders

en hervormingen der eerfte tyden deezer eeuwe , de vryfpreekinge maar

door een enkel verkondigen der vergiffenifle wierd uitgedrukt. Want , in

de Keulfche reformatie , wierd met ronde woorden dit formulier van ab-

folutie geftelt : ik verkondige u de vergeevinge der zonden.
(Jj~)

1 5. Verders heeft ook Luther zal r
. wel gaerne toegedaan , dat men niet^n

g
e

e

fc.

alleen aan een plechtig ingeftelt Predikant , maar ook alzoo wel , en met <fcm*«en

die zelve kracht voor een broeder der gemeente kon biechten, (i) Wy-
ders heeft hy uit de woorden van Chridus , Joh. xx. heel wel begreepen

,

„ dat de fleutels aan een ieder toe koomen , die maar een lid der Gemeen-

„ te is , en dat niet alleen volgens de macht , ( zoo als men dit placht te

„ onderfcheiden ) maar ook , volgens 't gebruik en in allerhande manie-

„ ren, die men bedenken kan , op dat aan de woorden Chrifti geen geweld
ƒƒ. Deel. * Kk „mocht

(c) Joh. Schkchta Epifl. ad Erasmum Ao. 15-19. ap.Colomefiumepilt. fingul. p. 290. (d)Vid.

Luth. Tom. II. Altenb p. 99. & 117. Tom- VII. p. 398. Scultetus P. I. p. 164. (<) ApudJ.F.
Meyerum Evangel. Hamburg, p. 130. (f) Pufendorf. de Hab. Relig. $15-. p.94. (g) Ibid. p. 79.

§4i. (6) Reform. Colon. per Bucerum. (i^Tom.!. Altenb. p. 791.
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ja«MD. ,, mocht sefchieden. (£) Het geene dan ook inde Smalkaldifcheartyke-
totMDc

jen piec j^ig herhaalt is , dat , naamelyk , die fleutels niet aan den per-

zoon van een enkel menfche alleen, maar aan degeheele Gemeente met recht toe-

behooren
5 (/) en by gevolge ook aan een ieder waarachtig lit der zelve. De

Lutherfche Godgeleerde , hebben voornaamelyk teegen de dwaasheid

van het Concilium van Trenten,zeer wel aangemerkt , „ datwanneer een

„leek aan een boetvaardig zondaar de vergiffenis derzonden uit Gods
„Woord verkondigt , God hem als dan zyne zonden ook zeekerlyk,

„om Chriftus wiilevergeeft , en dat die aankondiginge krachtig is, by-

,, aldien ze de zondaar zelfs door het geloove aanneemt. Want eene zoo-

„daanige verkondiginge was als een ftemme desEuangeliums, die ten

„allen tyde waarachtig is , zy mag ook gehoort werden van wienmen
wil. (m) Van die zelve natuur is het algemeene oordeel uit de Hifto-

rien , teegens de Papiften , welke Auguftinus verhaalt , ,, van twee

,, die in eene fchipbreuke waaren te zaamen geweeft $ waar van de eene

„als een gedoopt Chriften , den anderen gedoopt hadde, en de nieuw

„ gedoopte aan geenen de zonden hadde vergeeven ,• gelyk als deeze Hi-

„ftorie ook in't Geeftelyk Wetboek zelfs bygebracht en goed gekeurt

werd 00 Weshalven dan opentlyk van onze Schryvers beieeden werd,

„dat een ieder , niet alleen voor den Dienaar des goddelyken Woords,
„ maar zelfs ook , voor een ander Chriften , in geval van nood , in 't ver-

„ borgen , Gode zyne zonden belyden , en vergiffenis van hem bid-

„den kan. Want , doordien de keken zelfs ook wel derven prediken,

„zoo kan men aan hen meede de macht van vry tefpreeken , geenzins

„ontneemen , inzonderheid , om dat de vryfpreekinge niets anders is,

„ als eene zonderlinge toepaffinge der algemeene Luangelifche leere , op

,, een zeeker boetvaardig perzoon. (0) Ik kan dienvolgende ook niet zien,

wat voor een recht die Schryver hadde , om een Predikant tot Zwik-
kouw , naamelyk , den Licentiaat Koenraad Cordatus , voor een wonder-
lyk man uittekryten, omdat hy in 't Jaar 1530 , niet voor zyn gewoo-
nen Biechtvader gebiecht hadde , maar aan een Kofter, genaamt Paul

Graaf , die nochtans noch niet was ingefielt geivccft. Doordien hy buiten alle

twyfel , op dit algemeene recht der Kerke maar alleen heeft gedoelt, en
andere daar toe ook aanvoeren willen. (p )

vcrg«vin C
16. Vervolgens is men ook hier in van de eerfte zuivere meeninge

ïondcibc- n £M^erafaevveeken ; wanneer men noch onder de Lutherfche , noch
piocv.ng- o *

onder de andere Gemeentens wilde toelaaten , dat het algemeene Chri-

ftelyke recht na de waarheid zelve in 't werk geftelt wierd. Onder welke
gebreeken ook dit zeer aanmerkelyk was, dat de Predikanten, ofom
de groote menigte hunner biechtelingen,of ook meerendeels uit nalaatig-

heid , een ieder zonder hem eerft te onderwyzen ofte beproeven , maar-

begonden vry te fpreeken 5 waardoor immers reegel-recht teegen het

voorgemelde voornaamfte oogwit gehandelt wierd 5 nadien Luther de* t

zelve (biecht) alleen maar om de menfchen daar door te beproeven,
uit het Pausdom behouden hadde. Gelyk als hy dan onder anderen ook
klaar genoeg fchreef , om het misbruik ontrent de vergeevinge der zon-

1

den te verhoeden ; ( doch hy heeft hier in zeer weinige navolgers bekoo-
men. ) „Doet boete , en zulks te recht , zooniet, zoo kunt gy ook
,, wel zonder my en myne vryfpreekinge , enkel voor den duivel vaaren

,

, zonder dat gy , met myne abfolutie , dubbeld voor den duivel vaart,

en

(k) Tom. II. Alt. p. fo?. (J)Append.dePrim.Papae. (w) L. Ofiander. Cent. XVI. H. E. Lib.

111. c. 7. p. f74. (n) Can- San&um 36. dilt. 4. deConfecr. (o) Höptherus Lib. de Ccena & ex co
Zieglerus ad Lancilotum. Inllit. J . Can. Lib. 11. tit . j. n. 8. BcunnemaDn. Jur. Eccl. Lib. I. c. 4. a. 7.

(f)Schneid. Zwik.Chron.P. II. c. 1. p. 390.
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„endaar en boovenmy, zonder myn fchuld meed e neemt. N-en, maar, [™™^

„het heet: Vaart gy maar heen , ikblyvehier, ikbengeenPailoor, om
„ met een ieder een voor den duivel te vaaren , maar om een ieder een

'

„ met my tot God te brengen. (5O Deeze ten hoogden noodige voorzich-

tigheid wierd ook wel haart van de meefte aan een kant geworpen , wan-

neer de Gemeentens zeer fterk wierden , en 'er nochtans niet Predikau-

I ten genoeg , na de meenigte der toehoorders aangeftelt waaren. Gelyk

als men by voorbeeld dan vind, dat 'er in volkryke fteeden , ais in Leip-
' zig , op m'eenigen Zondag , in beide de Kerken , wel over de 900 commu-

nicanten zyn geweeft , die om 't gebrek van tyd, niet alle biechten kon-
1 den. (r) Ontrent welke omftandigheeden wel zeekerlyk aangeeneon-
1 derrechtinge , of noodige beproevinge is gedacht geworden. Op dat ik

nu niet melde , hoedaanig men door opentlyke leeringen , de vvaare
; verbeeteringe der biechtelingen zelfs verhindert , en voor onnoo-
' dig aangezien heeft. Als wanneer menvoornaamelykzooheeviginde

weer was , dat 'er immers , by de befchryvinge der boete, vangeene

; nieuwe gehoorzaamheid gedacht mocht werden ; onder voorwendzel

,

1

dat het ftreed teegen utther en de Augsburgfche belydenis. Ni et-teegen

-

ftaande , dat 'er in de verdeediginge der zelve, klaar genoeg is bygevoegd,

dat men 'er zich niet wilde teegen ftellen , indien men het derde gedeel-

te der boete daar by zette , naamelyk, de waare vruchten der zelve, of

: de veranderinge des gantfchen leevens. (y)

17. Gelyk als wy nu reeds al in deeze Hoofdftukken , uit de getuige- " e .'' r

^tke

nifTender Godgeleerde verhaalt hebben, dat het rechte gebruik der biech- i$« '«Ac-

te een heel voornaam gedeelte der Kerkelyke tucht is: zoo vloeit hier

; uit ook van zelfs , dat , wanneer de eerfle zoo uittermaaten averechts is

gehandelt geworden, ook deeze laatfte by deLutherfcheineenflechten

naat moet geweeft zyn. Een zeeker Theologant Helde de onbefchryfTelyke

fchaade aldus ter needer. ,,Het kan niet nuffen, zegthy, dat, waar
i „ geen openbaare Chriftelyke difcipline oftucht is , ofaldaar moeten ook
I „alle inftellingen te vergeefs en zonder eenig gevolg zyn. Endeverkon-

!
„diginge van Gods Woord zal aldaar ook weinig nuttigheid toebren-

„ gen ,
gelyk als , helaas ! de daagelykfche ondervindinge zulks wel

„aanvvyft. Gods onfeilbaare woord zelfs wyft ons ook daar op : wan-

„ neer men nu maar eens van de verbeeteringe van zulk eene wan-orde

,

„ volgens Gods zuivere Woord , en onze Chriftelyke Augsburgfche be-

„ lydenis begint te fpreeken , ( die met recht nu ook lange , en te gelyk

„met de eeheele aitroeyinge der afsoderye haddebehooren ineeitelt

,

1 JIJ n.
b' verver-'

,, en niet het goede methetquaade weggeworpen geweeit te zyn ,• ) zoo pin^der

„ moet men van alle de weereld uitgekreeten worden , dat men de Paape-
zclve '

„rye wel weeder zoude willen invoeren. Zoo t'eenemaal zyn veele van

„ hen vyanden geworden van alle godvruchtigheid , Chriitelyke tucht en.

„ eerbaarheid, die echter noch den naam willen draagen , van Euangelifch

„te zyn , en gewillig om Gods eereen zyn Rykalomme te verbreiden.

(Y) Hier werd dan niet alleen geklaagt , dat 'er de zoo hoog-noodige Ker-
ken-orde t'eenemaal ontbrak, maar noch daar en booven , dat men ook
doorgaans geene goede toeberefdzelen tot dezelve altoos meer lyden
kon. Een zeeker Paapfch Schryver, trekt zelfs het getuigenis van Joan
IVigand aan , waar in hy , onder de onheilen der Kerke , de verwaarloozingg

der Kerkelyke difcipline meede reekent. Ey lieve , zegt hy , een ieder onthande

K k x zich

(q) Tom. VII. Altenb. p. 410. (r)Tob. Heydenreich Leipziger Chron.ad Arm. i^f.p. 169.
(x) Apud D. ChytciEum Epilt. p. 9Ó9, (t) Jap, Andrcx Hunderc-jaiirigcs bedenken durcti einen Oba-
diam. p. 14.
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jaar md. zic}} van lagchen , Wigand wil nu geheel en al Paapfch werden , hy zegt , dewee-
tot mdc

reuj fe billen niet dulden , dat men de openbaare onboetvaerdige Zondaars der

Kerke Chrifti aanwyze , noch dat men die ook zoo lange voor heidenen en tollenaars

boude , tot dat zy leeren boete doen. Ziet daar ! Wigand'een Predikant , ff>reekt

Gods-lafleringen ; hy zoekt de dienaaren des Goddelyken Woordsfchandelyk te be-

kladden , hy zegt , dat de Kerken-goederen te pionderen , hoereeren , vol-

zuipen, rooven, woekeren, doodflaan , en diergelyke ontelbaare andere zonden
,

daarom daagelyks toeneemen , doordien ze de volkoome vryheid hebben om ter dee-

qe op te waffen. (u)

18. Dit is dan het oordeel Van eenPapift, aangaande de gefteltheid

der Lutherfche Kerken , uit de belydenis van een hunner eigene Geleer-

"r?aïd«
g
de : welken veele andere , zonder eenige de minde bewimpelinge of

tucht. fchroom, hier inne toeftemmen. Melanchthon moert , zelfs al in 't begin,

bekennen, dat 'er noch niet eens eene fchaaduwe eener Kerkelyke difciplhie was

inievoert , ikfwyge dan , eene ernfiige verandering des gantfchen leevens , ofeene

waare oefeninge der Chriftelyke maatigheid. (x) Een ander Godgeleerde deed

eene diergelyke belydenhTe, in 't Jaar 1569, van de volgende tyden

,

zeggende : ,< Het ongebonde leeven verontreinigt alle de tucht in de

, Kerken. Alle gedachten maar van eenige goede orde én eerbaarheid,

,,zyn, of werden t'eenemaal verworpen, gelyk als het de ervaarent-

^,'heid zelfs leert $ de twift-zucht kan óók niet eens belet werden. Ja

,
daar-en-booven is noch het grootfte gevaar van die géene voorhanden

,

, welke door overmaatige gramfchap , daarom toornig zyn , op dat de

de"ee
v
-

an
„ goddeloosheid des bygeloofs overal openbaar werde. (y ) Wy zullen

o'e'heid nu a l naa^ '
ontrcnt ^ ftaat ^ct Overigheid

, gaan zien
, hoe' dat de

vah.iideit,
(3 r0ote en Geweldigen zich teegen alle Kerkelyke difciplyne zooheevig

aangekant hebben. „ Om nu alhier maar een eenig voorbeeld gedachtig

„te zyn, zoo quam, in 't Jaar 1538. Ambrofius Blaurer tot Augsburg",

„ en begon aldaar de overgroote pracht , en andere opentlyke misdryven,

„ te beftraffen , dringende ook daar op aan , dat men den Kerkelyken

„Ban weeder behoorde in te voeren. Doch de Burgermeefter , Wolfgang

„Reelinger, wees hem niet alleen af , maar hy gebood hem ook te gaan
envande van jaar hy gekoomen was. (a) Maar het was noch al veel meer te be-

terde klaagen , dat de Theologanten zelfs , met alle hunne macht begonden te

« ol^n!" arbeiden , dat den ernft in de Kerkelyke tucht maar vertreeden mocht
werden. „ Gelyk als dan Timotheus Kircherus van Dr. Jacob Andriefz. wei

uitdrukkelykfchreef: Dat hy , in'tBronswyker-land, de openbaare Kerken-

,, boete en tucht t' eenemaal hadde afgefchaft , zoo dat 'het volk zelfs daar

„ over quaalyk van hem fprak. Gelyk als dan deeze man ook zelfs eene

„ zoodaanige affchaffinge ten uitterfren misprees, om datzetotgroote

„ ergerniffe ftrekte , en de godlooze in hunne zorgeloosheid niet weinig

verfterkte. Ja hy klaagde noch daar-en-booven, dat hy deeze goddelooze in-

(lelliwe in de reformatie der Saxifche Kerken hadde ingevoert , welke de Keur-

vorft daar op ook hadde laaten afkondigen, (a)

weid voor j o. Dit was naderhand, toen alles ten uitterflen verviel, niet zoo

IchwièÈ. zeer te verwonderen , als wel in 't begin der reformatie , wanneer de mee-

fte Leeraars de recht ernftige Kerken-tücht , beneevens den Ban , voor

onnoodig of te vergeefs hielden. Gelyk als dan de oude Matthefim klaar

heeft gefchreeven , dat men den Kerkelyken Ban inde Euangelifche Ker-

ken wel ontbeeren kon , wanneer hy , onder anderen , dit fielt : indien

een

(u) Laur. Surius Chron. p. 343. (x)Ex Vol. I.Epift. p.448. (y) Apud Fechtium Epift. Theol.

P. III. p. i8f. (5;) Crulïus AnnaJ. Suev. P. IL Lib. XI. p. 640. (<) Apud. Fechtium P. V.Epilt.

Theol. p. 638.
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eenqodvreezende , vroome en Cbriftelyke Overigheid geene opentlyke en bekende J-wmd.

boosdoenders en deugenieten duldt , de Godslaflcraars op de Kaakfielt , en op deeze
""

wyze in hun ampt voortvaart en naar/lig is , zoo doet dit eeven zooveel als den

Ban. e. z. v. (£) Opdiergelykeene wyze wift ook Melanchthon de zaak

te bewimpelen , en beeldde zich t' eenemaal in , datmert aan de Ontbin-

dings-fleutel [de macht van vergiffenis ] genoeg hadde , wanneer hy aldus J££$&
fchreef: „ By-aldien iemand zegt , dat onze Kerken een verminkt Euan- tei.of

,

,,gelium hebben, om dat van de Kerkendienaars den Ban niet gebruikt Sè""
),' werd , die befchuldigtonze Kerken ten onrechte, alzoo de Euangelifche

VCIl00Kn*

,, bedieninge by ons volkoomen is , na alle de Geloofs-artykelen , en den

, text wel in acht genoomen werd: Wien gy de zonden vergeeft, dien zyn

„ ze vergeven,en wien gy dezelve behoud,dien zyn zegehouden.(c) Wel-

ke laatfte woorden zyn klaare bekentenis teegenfpreeken,doordien by hen Getuigenis

geene zonden behouden wierden, noch ook door eenige uitzonderinge,of
v

t^aice '

Kerkelyke boeten gertraft.Veel oprechter gaat hier ontrent Erasmus Sarce-

rius, die in zyn fchoon en wydloopig boek heele andere getuigeniflen hier

van geeft. De tytel van dit boekis: Vaneene difcipline, om tucht, deugd,

en eerbaarheid te planten en te onderhouden , en de openbaare zonden
, fchande-

lykheeden , en misdryven uit te roeyen. Als meede , wat hier ontrent het ampt

,

en deplicht der Hooge- Overigheid , Kerken-dienaars en onderdaanen is. Insgelyks

ook , door wat middelen dezelve aangeflelt en onderhouden moet werden , gedrukt

in 't Jaar 1556- Welk boek by de Luthérfche zöo uittermaaten onaange-

naam en veracht is geweeft , dat men ook noch by onze tyden, veele

ongebondene exemplaaren hier en daar vind. Zoo t'eenemaal heeft men
niet eens eenige heilzaame voorflaagen en vermaaningen altoos in eenige

i'chriften lydenkonnen, ik fwyge dan noch de beoeffeninge zelfs. In dit

boek werd dan onder anderen grondig gecoond , dat aan 't gebrek der

Kerkelyke tucht alle de drie (landen te gelyk , doch wel het voornaamfte

de twee opperfte fchuld hadden. De rechte oorzaak hier van was , om
dat een ieder vreesde , dat hy met eene ook zoude moeten vroomer wer-

den,wanneer deeze ofgeene eens geftraft wierd. En inzonderheid brengt

hy verfcheidene teegenwerpingen der Predikanten by , waar door ze

zich teegens zulk een ernftig werk noch trachten te verontschuldigen. (;/)

2.0 Het is waar , 't heelt by de Gereformeerde, en elders aan geene Bano
e

. 1 1 1 1 1
'-' sommige

zoodaanige vermaamngen , noch ordentlyke beveelen ontbrooken $ na- piM"«u.

dien ook onder anderen , veele toen-ingevoerde Kerkelyke ordonnan-

tien, wel uitdrukkelyk den Kerkelyken ban beveftigt hebben ; om nu van

de weereldlyke wetten hier ontrent te fwygen. Ook is dezelve op zom-
mige plaatzen , een tyd lang noch al geleeden geworden. Gelyk als dan

die bekende Theologant tot Straatsburg , Paul Fagius , in 't Jaar 1549,
het volk in zyn aflcheid-predikatie , wel voornaamelyk vermaande

,

dat zy om de behoudinge der Kerkelyke tucht en ban , God naerflig zouden aanroe-

pen, (e) Doch , wat het in 't werk ftellen des rechtvaardigen Bans ook
ïomtyds wel voor een lchrikkelyke oploop en teegenftand verwekt

heeft , het welke meenig vreesachtig Predikant heeft afgefchrikt , zulks Groore

kan ten minften , dit navolgende voorbeeld uitwyzen. Een Predikant aldoor

tot Maagdenburg , genaamt Bartholomeus Streule , hadde in 't Jaar 1561 ,
omftkan-

eenige zoo wel van den Raad als uit de Predikanten , weegen hunne veel-

vuldige buitenfpoorigheeden , te zaamen opentlyk van den Predikftoel

,

in den ban gedaan , na dat hy de noodige trappen , en andere amftandig-

heeden , eerft wel hadde in acht genoomen. Want, als deezen Predi-

Kk 3 kant

(i) Apud Joh. Saubertum Chriflliches Zucht-büchlein P. II. 0.41. p. 416. (e) Confil.& Re-
fponf.Tom. 11. p. 174. (4)Loc.cit. p. iyj.feqq. (e)Crufius Annal.Suev.Lib.Xl. p.673.
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jaar md. kxwt nu midden in zyne woorden was , zoo begon de Partoor, Otto Ome/ze,

o verluid te fchreeuvven : Gy liegt het als een eerloozenfchelm en dief, gy ver-

raader en deugniet , gy zult het op het raadhuis moeten verantwoorden, e.z.v.

Waar beneevens hy ook een brood-mes hadde uitgetrokken , en hy zou-

de zoo op den predikftoel geloopen hebben , indien hem niet eenige had-

den teegen gehouden. Doch , om dat dit oude gefchrift zeer weinig

meer in handen is , zoo zal ik de noodigfte omftandigheedenhier by voe-

gen 5 waar uit men zal kunnen zien, hoe het met den ban toen ter tyd

gegaan , en wat daar op gevolgt is. Des gedachten Streulens woorden

dan , waaren deeze volgende , na verzeekert te hebben in hecgefchrifte,

dat hy de behoorlyke trappen , volgens Chriflus bevel , wel hadde in

Maaien- acht genoomen. De ty tel daaraan is deeze : Een waarachtigverhaal als ook

beioene. eene bevefliglnge uit Gods Woord , en vernieiuvinge des Chrijlelyken Bans , in wel-

ke de openbaare lafteraars en vervolgers tot Maagdenburg , de Predikanten en wee-

reldlyke Regenten , int Jaar l$6z in den ban gedaan zyn : gefchreeven door

BartholomeiisStreulen, een dienaar des Goddelyken lVoords,en balling Jezu Chrijli,

in 't Jaar 1564. 1114.

ij. „ Alzoo wy nu reeds, (zeidehy,) befpeuren en ondervinden *

„ dat God almachtig zeer grootelyks weegens onze meenigvuldige zon-

„ den , en onuitfpreekelyke ondankbaarheid , vertoornt is , en dat noch-

„ tans een ieder zich inbeeld , dat ons de hooge Goddelyke Majefteit niet

„ {kaften kan , wil noch zal , om dat 'er alhier rot Maagdenburg , (ge-

„ lyk wy ons laaten voorftaan ) noch zoo veele vroome Chriftenen zyn,

„welke God de Heere volgens zyne Goddelyke belofte, genaadigmoet

,,verfchoonen 5 zoo vinde ik my , als een arme dienaar Jefu Chrifti

,

„verplicht , om deezen Duivel het mom-aangezicht eens af te trekken

,

„ zyn loosheid te ontdekken,en een ieder voor zyne fchade te waarichou-

„wen 5 op dat niemand , op den grooten hoop zie , noch zich daar

„ op verlaate , maar alleen op God den almachtigen , en op zyn Woord,
„ en zyn leeven ook na het zelve aanftelle. Doch , wat aangaat de groove
„zonden , ondeugden , en vleefchelyke werken , die by ons alhier in

„fwanggaan, als braden , zuipen, hoereeren, lafteringe, gierigheid,

„woeker, haat, nyd, vyandfchap e: z. v. diedaagelyks opdenPredik-
„ ftoel beftraft werden 5 door welke wy Gods toom en ftraffe verdienen,

„ en ons op den hals haaien , ja waar door we ons zelve fchandelyk van de

„ eeuwige zaaligheid berooven , gelyk als de H. PaulusGj/. v. en elders

„ meer aanwyft , indien we daar in volharden , en niet by tyds daar van af

„ laaten en ons bekeeren. Van deeze en diergelyke ondeugden , zegge ik,

,, en zal ik nu teegen woórdig niets altoos zeggen noch melden , maar wel

„van andere fwaarigheeden, behalven deeze , dieookeindelyk, vree-

„ ze ik , den boodem eens uit het vat zullen ftooten , en ons t'eenemaal

„doen te gronde gaan, zoo men zichnietindetyddergenaadebekee-

,, ren , en een waarachtige Chriftelyke boete doen wil. Voor eerft zal

„dan Uwe Liefden weeten , dat ik met myne meede-heeren en meede-
„ dienaars des Goddelyken Woords , voorleede Saturdag , op het

„Raadhuis, voordeHeeren, onze lieve en van GodgegeeveneOverig-
„ heid , en voor onze valfche broeders , en alle de School-dienaaren,

„ eene grouwelyke en fchrikkelyke zonde begaan hebbe , doordien wy
„ alle de leugens en lalleringen des vuilaardigen duivels en van zyne die-

„ naaren , gelyk als het behoorde,en ook van nooden was,na vereifch van
„zaaken , niet grondig en genoegzaam weederlegt hebben , en den
,, leugen-geeft , door het vertoonen der openbaare en welbekende waar-

„ heid , niet onder deoogenzyngetreeden, noch ook de zelve, gelyk

„als
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, als wel billyk en recht was ,
genoegzaam ontdekt hebben , opdatwy jmimd.

„ alzoo den leugen-duivel doch een weinig befchaamt enfchaamrood ge-
totMDC -

„maakt hadden.

xx. „Doch dit is dan nagebleeven , en niet gefchied , moogelykuit

,,
goddelyke toe-laatinge , dat hy ons eenen tyd lang zyne genaade

„ onttrekkende , ons onze fwakheeden onvermoogen in goddelyke

„ zaaken gaave te erkennen,en dat wy niet op ons zelfs,noch ook op onze

„ kunft , wysheid of verftand , maar alleen op den almachtigen God ons

„ zouden verlaaten , en hem ten allen tyden , wanneer zyne zaaken moe-

„ ten voorgenoomen en verhandelt werden , en ook anderzins om hulpe

„ en byftand ernftig aanroepen. Gelykook, opdatwy in der daad ervaa-

„ ren zouden , wat onze Synergia ofvermeinde vrye wille , in Gods zaa-

„ken kan uitrechten, wanneer het God niet zelfs door ons doet en vol-

,, brengt , maar zyn hand van ons aftrekt. Ofook daarom, gelykGod

„ by Ezechieloy 't in cap. fpreekt: Gy menfchen kind , ziet men zal ftrik-

,, ken aan u leggen , en u daar meede binden , zoo dat gy hen niet ont-

„ gaan zult $ ende ik zal uwe tongeaanuw'geheemeltedoenkleeven,

„ zoo dat gy ftom zult werden , en hen niet meer kunt (haffen ,' want her,

„ is een ongehoorzaam volk , e. z. v. Deeze onze gebreeken en fwakheid

„dan hebben de onze , behalven de Heeren BajIiaanenDavid , alle te

,, zaamen van herten erkent en bekent , en God de Heere om vergiffenis

„gebeeden $ en wytwyfelen ook gants niet , ofde goede God heeft ons

„deeze zonde en fwakheid, om de wille van zynen lieven Zoon , Jefus

„Chriftus , onzen eenigen Heer , Verlofferen Zaligmaaker, genaadig-

„ lyk quyt gefcholden envergeeven, zoo dat wy dusdoende , met God
„ den almachtigen weederom verzoent zynde , met alle andere vroome ,

„ godzaalige , en geloovige Chriftenen , meteen vroolyk herte , en een

„goed geweeten , het Vader Onze weeder recht bidden kunnen en vvil-

„len, en dat ons gebed zeekerlyk van God verhoort werd , enhemaan-

„ genaam en welbehaaglyk is. Hier na zal U. L. ook weeten , hoe dat ook

„ onze vyf valfche broeders , als naamelyk , de Paftoor van de Kerke

„des H. Geefts , de Heer Jan Boomgaard , onze Predikant alhier van S c
.

„ Jacobs Kerke , Otto Omes , en de drie Kappelaanen van de S c
. Jans Ker-

„ ke , de Heeren Kiliaan Fredrik , Joachim Bone , en Jan Meyer niet alleen

„ voorgaande Saturdag op het Raadhuis , maar ook op andere tyden te

„ vooren , fwaare en fchrikkelyke zonden begaan hebben 3 en fchoon zy
„vermaant en beftraft zyn geworden, zoo heeft het nochtans niet ge-

,, holpen , en alle vermaaninge is aan hen te vergeefs en verlooren ge-

weeft , weshalven zy ook daar door waardig zyn en verdient hebben

,

„ om rechtvaardig van de Gemeente Gods , als onchriftenen uitgefloo-

„ten , en in den Chriftelyken ban , tot dat zy boete doen , verklaart te

„ werden , op dat de geheele Gemeente niet door hen verdurven , en

„ naderhand ook met hen geftraft werde 5 de zonden nu , die zy bedree-

„ ven , en daar door ze zich den Chriftelyken ban op den hals gehaalt en

„ verdient hebben , zyn voornaamelyk deeze.

z3. „ Voor eerft 5 dat ze zich bykans geftaadig , zoo lange ik alhier het

ampt bedient hebbe , zondereenige rechtvaardige of wettige oorzaa-

ken , van den heiligen dienftdeezer kerke afgezondert, geicheiden,

en oneenigheid aangerecht hebben , en alzoo geweigert , om gelyke la-

ften , met hunne Superintendenten , en andere meede-dienaars te draa-

gen , als eerftelvk over het Frankfurtfche affcheid , desgelyks ook in de
zaaken der Dom-Paapen , en 't verdrag van Wolmerftad, gelykalsuit

beiderzyds fchriften , brieven en adlen , oogenfchynlyk te zien is j

„ ten

V

>>
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lm hoc " ten derden
*

in debecrachcingeteegens het goddelooze en vervloekte
" „ Luneburgfche ofHalfche bevel , alwaar zich ook onze Predikant

, de
,, Heer Otto Omes by de andere valfche broeders gevoegt heeft , met de' an-
'„dere vier weigerende de zelve te onderfchryven. Derhalven zy met
„ groote onwaarheid voorgeeven , dat deeze verwerringe en tweedracht
„ in den dienft , het allereerfte in de tyd van onzen Superintendent de
„ Heere Dr

. Tileman ontdaan is , doordien ze al lang voor zyn aankomft
„ ja eenige jaaren te vooren al is begonnen en voorgevallen geweeft. De
„ andere zonde is , de verachtinge hunnes Superintendents en des heili-
„gen dienfts, waardoor zyhaare beloofde gehoorzaamheid en plichten
„ zeer fchandelyk vérgeeten hebben

, en dikmaals hoogmoediglyk zyn
„ achtergebleeven , wanneer ze tot eene te zaamen komfte geroepen
„wierden 5

en dat ook zommige onder hen, alsnaamelyk, de Paftoor
„van de Kerke des H. Geefts, valfche en verraaderlyke brieven teegens
„hunnen Superintendent hebben geichreeven. Tenderden, darde drie
„ Kapellaanen van Jfc Jan , na hun welgevallen en moedwilligheid de
„ fleutels hebben misbruikt , doordien zy den Heer Pieter Eggenis , die
„zuiver in de leere en onftrafFelykin zyn leeven is, nietteegenftaandje
«, zyn bidden en begeeren

, de vryfpreekingegeweigert hebben , en voor
i, hem den heemel

,
zoo veel het in hun macht was, opeenetirannyke

„wyze hebben toegeflooren 5 welken zy echter daar na het hoogwaar-
„ dige Sacrament des waaren lichaams en bloeds onzes Heeren Jefu
„ Chrifti hebben meedegedeelt en zich alzoo zelfs daar door veroordeelt
„ Ten vierden , om dat die vyfvalfche broeders , op Sarurdag na St. Mi-
i, chiel , zich heel duivelfch voor den eerbaaren Raad hebben aangeiïelt
„ in de teegenwoordigheid der Kerken- en van alle de School-dienaaren'
„ doordien ze hunnen afwezenden Superintendent t'eenemaal valfchelyk
„ aangegeeven,en met onbedenkelyke laftertaal verklaagt en vuil gemaakt
„hebben , hem datopdichtende, het welke zy in eeuwigheid niet Jkun-
„nenbewyzen noch waar-maaken

, ja, daarvan ze het rechte teegen-
„ deel voor God in haar geweeten betuigen moeten , naamelyk , dat zich
„de Heer Superintendent inzynampt, jegens hen en de andere gezaa-
„mentlyke Amptgenooten

, niet anders dan 't behoorde, ja, gelykals
„een vader jeegens zyne kinderen, altoos getoont heeft. Waarvoor
„ hem die valfche broeders zeer flecht beloont hebben.

24. „ Nademaal zy nu deeze en diergelyke zonden en aanftootelyk-
„ heeden , begaan , gefticht en aangerecht hebben , en doordien ze de-
„ zelve niet erkennen, veel minder bekennen willen 5 maar dat ze gantfch
„ moedwilliglyk daar in halftarrig volherden.en de menfchen noch willen
„doen gelooven dat ze recht en weidaar aan gedaan hebben 3 zoomoet
„ik , om myn geweeten te ontladen en myne ziele te redden, myn
„ampt en bind-fleutel teegens hen gebruiken : En ik verklaaredierhal-

„ yen die vyfvalfche broeders, alsnaamelyk, den Paftoor van de Kerke
„ des H. Geefts, den Heer Jan Boomgaard, den Heer Otto Omes , en de drie
„Kapellaanen der S c.Jans Kerke , den Heer Kiliaan Fredrik , den Heer
„Joachim Bohne , en den Heer Jan Meyer , van Gods enmynesampts-
„ weegen , in den naame Jefu Chrifti , in den Chriftelyken ban , en ik
„ fnyde hen als vuile ftinkende leedemaaten af, van de Gemeente Chrifti
„ op dat het gantfche lichaam niet door haar vergift aangeftooken en ver-
„durven mocht werden

5
ikfluite voor hen den heemel toe, en de helle"

„wydopen , en ik geeve ze den vervaarlyken duivel over, om hen aan
„'t lichaam te pynigen

, te quellen enteplaagen, totverdervingedes
„ vleefchs , op dat de geeft ten daage des Heeren Jefu Chrifti , wanneer

ze
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„ ze zich vveeder bekeert n , en waarachtige Chriflelyke boete doen , zaa- jaar mo>

»j 1'g werde.lk ontzegge hen ook hier mede het hoogwaardige Sacrament

'

„ des altaars , en dat zy het zelve , vooral eer ze zich zullen gebeetert

„hebben, niet zullen gebruiken. Ikgebiedeook amptsweegen , datgy

„ beneevens de andere Chriftenen , u van deeze verbannene en buitenge -

„flootene menfchen , geheellyk zult onthouden, dat gy met hen

„niet zult eeten noch drinken , noch eenige gemeenfchap altoos heb-

,,ben , noch hen ook ter bruiloft , of by eenigeerlykgezelfchapzult

„ noodigen , dat gy hen tot geene Gevaders zult verzoeken , of hen ter

„plaatze , daar zy verzocht zyn , niet ftaan laat , henopdeflraatniet

„ sproet , en kortelyk , dat gy hen alle voor heidenen en onchriftenen

„ zult houden , midsgaaders alle die geene , die hen in deeze hunne zon-

den aanhangen, en zich dezelve daar aan deelachtig gemaakt hebben,

„het zyn dan School-dienaaren of andere, niemand uitgezondert , tot

„ ter tyd toe , dat ze zich voor de hooge Goddelyke Majefteit zullen ver-

ootmoedigen , haare zonden erkennen en bekennen, zich van herten

„tot God zullen bekeeren, en waarachtige Chriflelyke boete doen , en

„ dat ze zich ook met de geërgerde Kerke , en de beleedigde perzoonen,

„ Chriftelyk weeder zullen verzoenen en volkoomen weeder verdraagen,

„ en zich opentlyk in de Gemeente Gods , weeder hiaten vry fpreeken.

xy. „ Doordien ook de Heeren des eerbaaren Raads , fvvaare en fchrik-

„kelyke zonden begaan hebben , en nu aleengeruimen tydherwaards

„tot boete vermaant zyn geworden, eerft in 't verborgen, en inzonder-

„ heid , fchriftelyk en mondeling , en daar na ook opentlyk , op den

„ predikftoel , en dat zy die zelve zonde niet erkennen ofbekennen ,

„maar veel eer pryzen , verdeedigen , en rechtvaardigen , en ze voor

4 ,
goede werken en heiligdommen houden , roemen en uitroepen, waar

„door zy dan Gods toorne en ftrafFe, • niet alleen over zich zelfs, maar
„ook wel over de gantlche Had en Gemeente , ja over hunne kinderen

,, en nakomelingen , brengenen verwekken mochten : zoomoet ik ook,

„ om myn geweeten daar door te bevryen en myne ziele te redden,ampts-

„ halven , volgens Gods Woord, en uit kracht der fleutels , die my van

„God de Heere en deeze Chriflelyke Gemeente alhier , aanbevoolen ,

„vertrouwt en o vergegeeven zyn, den bindfleutel teegen dezelve gebrui-

„ ken,en ze in den ban der hooge Goddelyke Majefteit doen en verklaren,

,, en aan hen vertoonen, dat zy wegens hunne veelvoudige zonden en hal-

„ flarrige onboetvaardigheid in Gods toorne,ongenaade,en flrafTe,geraakt

„ en vervallen zyn,en daar in zullen moeten bly ven,tot dat zy zig voor de

,, hooce Majefteit Gods weeder verootmoedigen,hunne bedreevene zon-

„ den erkennen en bekennen , God om genade en quytfcheldinge bidden,

„ en van herten waare Chriflelyke boete doen. Ik verklaare derhalven ook,

,, de Heeren des eerbaaren Raads , midsgaaders alle die geene , welke hen

„ in deeze hunne begaane zonden , hebben aangehangen en rfti noch aan-

„ hangen , raad en daad daar toe geeven, daar toe hebben geholpen, of
„wat voor een naam het ook anders hebben mag, daardoor zy met hen

„ deel aan deeze zonden gehad hebben , ze moogen dan zyn van de Ge-
„meente , Schooldienaaren of andere , niemand uitgezondert, dieaan
„deeze zonden fchuldig zyn mochten, enikdoezeinden naamejefu
„Chrifti in den Chriftelyken ban , en ik fnyde hen als vuile ftinkende

„leeden , van de Gemeente Chrifti af , opdat het geheele lichaam niet

„ door hen vergeeven en verdorven werde , en ik fluite hen ook den hee-

„ mei toe , en de helle wyd open, en ik geeve ze den heilloozen duivel

,. over , om haar na den lichaame te pynigen , te quellen en te plaagen

,

II. Deel. Li „ toe
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jaar md. „ tot verdervinge des vleefches , op dat de Geeft ten daage Jefu Chrifti

,

„wanneer zyweeder omkeeren en waarachtige boete doen , zaaligwer-

„ de. Ik ontzegge hen ook hier meede het hoogwaardige Sacrament des

„ waarachtigen lichaams en bloeds Jefu Chrifti , en dat zy het zelve,

„voor dat ze zich zullen gebeetert hebben , niet hebben te gebruiken.

„Ik gebiede ook amptsweegen , dat gyu ook van deeze verbanneneen

„ uitgeflootene zondige menlchen, geheellyk wilt onthouden, dat gy met

„hen niet zulteeten of drinken, noch eenige gemeinfehap hebben 5 dat

„gy hen niet ter bruiloft of by eenig eerlyk gezelfchap zult noodigen

,

„noch tot geeneGevaders verzoeken, ofhen ter plaatze , daar zy ver-

„ zocht zyn , niet ftaan laat , hen op de ftraat ofelders niet zult groeten,

„op dat zy daar door dies te eerder hunne opentlyke zonden moogen

„ koomen te erkennen en bekennen, daarvanafteftaan , zichteverbee-

„ teren en waare boete te doen, en alzoo weederom gewonnen te wer-

„ den. In 't korte , dat gy ze voor heidenen en verbannene onchriftenen

„zult houden , midsgaaders alle diegeene, welke hen in deeze hunne

„zonden aanhangen , en zich dezelve daar door meede deelachtig ge-

„ maakt hebben ; tot ter tyd toe , dat ze zich voorde hooge Goddelyke
„Majefteit weeder zullen verneederen , hunne zonden erkennen en be-

„ kennen , God denalmachtigen om vergiffenis bidden , zich van herten

„ tot hem weeder bekeeren , en waare Chriftelyke boete zullen doen ,

'

„zich ook met de geërgerde Kerke en beleedigde perfoonen Chriftelyk

„ en gantfchelyk weeder zullen verzoenen enverdraagen , en dat ze zich

„ opentlyk in de Gemeente Gods , van hunne zonden weeder laaten ont-

„ flaan en vry fpreeken.

2.6. „De zonden nu die zy in den Raad begaan, en waar door zydee-

„ zen Chriftelyken ban verdient hebben , zyn deeze: Eerftelyk , datzy
„in 't Jaar 1557» in 't verdrag van Wolmerftad , haare bekentenis niet

„ hebben gedaan , maar verfweegen en laaten vallen, en de goddelyke

„ waarheid daar door verloochent • doordien zy de goddelooze Dom-
„Paapen , en de Paapfche afgryffelyke en Godslafterlyke Godsdienft,

„ voor de oude Katholyke bekent , goedgekeurt en ingewilligt hebben

,

„en om dat ze nooit geene oprechte boete over deeze zonden gedaan ,

„ noch de ergernis, die daar door ontftaan en gefticht is , tot op deeze uure

„toe niet weg genoomen hebben. Weshalven ook Chriftus oordeel,

„ Matth. xvm. over zoodaanige zondaars uitgefprooken , hen noch boo-

„ ven 't hoofd hangt. Als meede , doordien ze zelfs hun ampt hebben
„misbruikt , nademaal ze de goddelooze Baals-Paapen , op de nieuwe

„ markt , niet alleen by hunne afgoodifche , godslafterlyke en duivelfche

„ Godsdienft hebben ongemoeit gelaaten , maar om dat ze ook noch daar

„ en booven aan hen befchuttinge en befcherminge , verzeekeringe en

„ verdeediginge , toegezegt en belooft hebben. Waar op ook ftraks daar

„ na hunne gruwelyke godslafteringe weeder begonnen en ingeftelt wierd.

„ Ten tweeden , om dat zy hunnen eed en plechtige beloften aan 'de voor-

„ gaande Raad gedaan in vergeetelheid geftelt hebben. Want , fchoon zy
„met eeden belooft , en plechtiglyk toegezegt hadden, dat geene ge-
„trouwelyk na te zullen koomen , wat de voorige Raad Chriftelyk en

„ wel hadde ingeftelt , zoo hebben ze nochtans niet alleen de Superinten-

denten , teegen haare zeegels en brieven afgezet, en daar door hun
„ woord fchandelyk gebrooken , maar ze hebben ook byna de gantfche

„ Regeeringe daar heene gericht , om alles , wat van de voorgaande Hee-

„ ren loffelyk en Chriftelyk was verordent , en wel inzonderheid in Ker-

„ kelyke zaaken t'eenemaal om te ftooten en te niet te doen , vlak teegen

>, het
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„ het tweede gebod , en Levit. xix. Gy en zult niet valfchèlyk by mynen naa- Ji" Mn.-

„ me Jiveeren. Ten derden , om dat zy het gedrukte antwoord van Mr. JVi-

„gandus en Jiutex , op de lafter- en fcheld-fchriften , het welke zy, na

,, dat ze afgezet waaren , hadden laaten uitgaan , hebben verbooden , en

,, dat de verantwoordinge van de Heer D r
. Morlinus , teegens de voorree-

,,de van Major , niet gedrukt heeft kunnen werden , niet zonder groot

rt
nadeel der waarheiden der Chriftelyke Kerke , teegens het achtftege-

;, bod. Ten vierden om dat zy de Ouderlingen en Stern-hebbende leeden

,

,, der Kerke van S r
. Ulrik , hun Chriflelyk vry recht van verkiezinge , om

„getrouwe en Godzaalige Leeraars aan te neemen , verhindert en ge-

„ krenkt hebben. Ten vyfden om dat zy zommige vroome, gehoorzaame
„en onfchuldige burgers, weegens een ootmoedig Chriflelyk verzoek-

„ fchrift , aan hunne Kerken-vaders en Ouderlingen des Kerken-raads

„ gefchreeven , in 't welke zy baaden dat men hunnen ouden getrouwen

„ Ziel-zorger Jan Uïgand doch weeder mocht aanneemen,gevangen gezet

„ en in diepe gaaten geworpen hebben. Ten zeften,om dat zy den achtbaa-

„ ren en weigeleerden Heere, Dr
. Tileman Hes/mis, onzen Superintendent

,

,, zonder eenige rechtvaardige reedenen , ook zonder eenig billyk gehoor

„en kennisvan zaaken, teegen het beroep , mondelykeverzeekeringe,

„ en teegen hunne eigene zeegels en brieven , het Superintendentfchap

,, op eene gantfeh onrechtmaatige , ja tierannyke wyze hebben ontnoo-

„ men , hem bedroogen , en als eenquaad-doender hem bewaaken laaten,

„hem ook van 't Predik-ampt hebben berooft , en in hem den Heere

„ Chriftus zelfs uit zyn dienft geftooten.

17. „Ten achtften , om dat zy de Predikanten en Schooldienaaren,

„ die rechtmaatig tot den Heer Doclor , als hunnen Superintendent , ge-

„ weezen waaren , uit enkele baldaadigheid , haat, nyd , boosheiden

„ moedwil zonder eenig ordentlyk proces, en daar en booven , zonder

„ eenige billyke of genoegzaame oorzaake , na hun eige welgevallen

,

„van dien zelvenHeer Superintendent weeder hebben afgeweezen , en

„gelyk de Paus van alle beloofde plichten des fchuldigen gehoorzaam-

„heids en eerbiedigheids hebben bevryt , ontflaagen , los- en vryge-

„fprooken , maakende daar door uitzoodaanigehoogwichtige zaaken,

„niet dan een enkel kinder- en ape-fpel. Wat 'er ook voor eene erger-

„ nifle aan allen en een ieder is gegeeven , gefticht en aangerecht , zulks

„ kan een ieder Chriften lichtelyk zelfs bedenken en afneemen. Wat ook

„ de Heere Chriftus daar van Matth. xvm. zegt , is wel bekent : Dit zyn

„ ontrent de voornaamfte zonden , welke een eerbaare Magiftraat in de

„ oude ftad Maagdenburg , begaan heeft, die niet in 't verborgen, maar

„ t'eenemaal in 't openbaar en landruchtig , eene zeer groote ergernifle

„gegeeven , gefticht en aangerecht hebben , en die derhalven ook den

„ Chriftelyken ban , beneevens Gods toorn en ftrafFe zeer wel verdient

„ hebben en waardig zyn , en welke zy ook, byaldienzenietindentyd

„ der genade boete doen,zeekerryk voelen en ondervinden zullen. Op dat

„ ik nu als een arm dienaar en wachter Gods, my ook aan zulke gruwelen,

„zonden en ergerniflen door hen begaan, en de toekomftige ftraffe daar

„over door myn ftilzwygen niet deelachtig maake , maar het myne daar

„ toe doen, myngeweeten ontladen en myne ziele redden mag, alzoo alle

„ het bidden , fmeeken , vermaanen en waarfchouwen aan hen te ver-

„geefs en verlooren zyn : zoo moet ik als een arm , jong onmondig

„ kindje of(teentje aan Gods tempel , van Gods en mynes ampts weegen,

„ myne ftemme nu zoo verheffen en roepen , en hen om haare veelvuldige

„ zonden, vervolgingen en aangerechte aanftootelykheeden ftrafïèn , en

Li z „hen
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jaar md. „ hen des almoogenden Gods hoogde ongenaade en ban verkondigen , en
tot mdc.

^ ^ w^ ze OQ jt in £e ze ive hier meede verklaart hebben , uit kracht van

„Gods Woord, daar in zy ook zyn en blyven zullen , tot'ertyd, dat-

„ze zich van herten voor de hooge Majefteit en machtige hand Gods
„ vveeder verneederen , waare Chriftelyke boete doen , en zich uit het

„ binnenfte haares gemoeds , van hunnen goddeloozenftandbekeeren.

„ En ik wil dit alles gedaan hebben, en doe het noch in den naame des ee-

„ nig-gebooren Zoons Gods , Jefu Chrifti onzes Heeren. Ik wil ook alle

,, vroome Chriftenen hier meede gebeeden , vermaant en gebooden heb-

„ben , dat zy doch alledeeze verbannene voor heidenen en vrbannene

„ onchriftenen willen houden en dezelve myden , gelyk we ook booven

„ gemeld hebben. En ik wil ook hier meede , gelyk voorheene gezegt is

,

„ niet alleen de Heeren des eerbaaren Raads , die deeze zonde bedreeven

„ hebben , maar ook alle die geene , welke zulke zonden hebben ingewil-

„ligt , de zelve goed geheeten , gerechtvaardigt , daar toe geholpen en

„ raad en daad daar toe gegeeven hebben , en die ook aan de zelve maar

„ eeniger maaten deel gehad hebben.en hen daar in aanhangen,zy dan van

„ de Gemeente, ofwie ze willen en anderzins eenen naam hebben mogen,

„ niemand uitgezondert , gemeenten meede ingeflooten hebben.

28. „ De vruchten deezes bans nu , verhaalt hy daar na aldus : Wanneer ik

„nu uit de deur ging, zoo volgde my deMarktmeefter aanftonds na,

„ daar beneevens ftonden ook de Stads-dienaars voorde deure , verwach-

„ tende myne aankomft. Toen ik nu weeder in de Burgemeefters-kaamer

„ wilde gaen , zoo verbooden ze my zulks , beladende my in de

,, Schriftkaamer te treeden. Wanneer ik nu daar in quam , zoo flooten

j.zydaarop aanftonds de deur achter my toe , en daar na, na een weinig

j, tyds , na dat ze my licht gebracht hadden , wierd de deur ai weederom
„toegeflooten , en daar en booven noch een ander flot daar voor gehan-

,, gen. Ondertuffchen beraadflaagden zich de Heeren niet lang , maar
„ wierden de zaak wel haaft eens , en gingen weg , laatende my zonder
„ eenig antwoord die zelve gantfche nacht in de Schriftkaamer zitten.

,, Des morgens vroeg voor drie uuren , quaamen de Stads-dienaaren wee-
„ der by my met hunne lantaarnen , pieken , vier-roers en ander geweer
„ tot my intreeden , wekten my op en fpraaken $ dat ik zoude neemen
„ 't geene my toebehoorde , en met hen gaan , het welke ik dan ook
„deed. Als wy nu beneeden onder het Raadhuis quaamen, zooftonden
„ aldaar de wachters met hunne lantaarnen , pieken , ftokken , helle-

„ baarden en andergeweer. Toen ben ik met de Markt-meefters en Stads-

„ dienaaren midden tuffchen hen door gegaan , tot over de ftraat na Kei-

„ zer Otto $ aldaar ftond een waagen met twee paarden $ als wy daar by
„ quaamen, zoo gebooden ze my uit bevel des Raads daar op te klimmen.
„ Schoon ik nu zoodaanig eene eere en heerlykheid , ( gelyk zy het

„ noemen ) ongewoon was , zoo fprak ik doch , in Gods naam , als het
„ dan immers zoo zyn moet , en het niet anders zyn kan , en het der Hee-
„ren bevel is , zoo moet ik het doen en den lieven Godbeveelen. Ik

„ klom dan op de waagen en fprak : De lieve goeddaadige God brenge
„dit alles tot een goed einde 5 ik zette my dan achter in de waagen, en
,,liet de twee ftads-dienaars voor my zitten, en de knecht des Markt-
-meefters achter my ftaan » en rolde alzoo voort na St. Geertruid , tot

„ aan de Brugpoort , aldaar (tonden de wachters al weederom , met lich-

„ ten en geweer , en na dat ik dezelve gezeegent , en den almachtigen

,, God bevoolen hadde , zoo ben ik by nacht, zonder dat men myn
„ zaak eens onderzocht hadde , uit de ftad tot aan de fchans gevoert , al-

„ waar
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„ waar ik na een lang gefprek , de Stads- en Markt-meefters dienaars tot J3",^
„ boete vermaant hebbe , en daar na , als ik ze den goeden God hadde

„ bevoolen , ben ik in de naame des Heeren , in den duiftere nacht van

„ hen gefcheiden , en mynes weegs in het ruime leeuwerikken-veld ge-

„ gegaan.

Z9. Deeze Hiftorie nu kan ons irt 't gros, van den ftaat derLuther-

fche Kerken , ontrent dit ftuk een kort begrip geeven. Alhoewel 'er ook
onder de andere gezintheeden , zelfs geene mindere verdorventheid was

ingebrooken , gelyk als het zelve veele der Gereformeerde ook betuig-

den , fchoon zy weidaar ontrent wat yveriger en naarfliger waaren , ge- Gebrekdei

lyk als hunne Schriften en Hiftorien dat ook toonen. Niet te min klaagde fuVh'byd*

iemand onder hen , dat de Hooge-Overigheid , beneevens de Predi- ^adl
kanten , in die zaak wel haar beft gedaan hadden, doch echter was zulk een

werk tot noch toe onvolmaakt gebleeven , ja zelfs door de onruftige kinderen deezêr

"weereld , en meenigvuldige fwaare toevallen altoos boosaardigverhindertgewor-

den ; alzoo eenige van de Kerkelyke zaaken midsgaaders der zelve difciplin en

• tucht , ook zelfs niet gaarne hooren mochten. (ƒ ) En een ander vermeld van

eenige FranfcheHugenooren , dat zy met 'er daad zelve , daarom in

Switzerland en elders raad gezocht hadden , hoe zy het voorneemen van

die geene , welke een Kerkelyke tucht wilden oprichten , doch beft zouden kunnen

verhinderen , waar in hen moogelyk welzoodaanige behulpzaam geweeft zyn moch-

ten , die daar meede wel vergenoegt waaren, als zy maar het Pausdom hadden

om-verre geworpen, (g) Gelyk als het nu in dit ftuk overal , by alle gezint-

heeden gefchaapen ftond , eeven zoo en niet een hairbeeterging het 'er .

ook al toe , ontrent de andere opzichten en inflellingen. Van de Vifita- deVonde
8
!-

tien of onderzoekingen der Kerken , is nu reeds al ontrent de manieren
loekinsed*

der Reformatie gefprooken , hoe langzaam en zelden zygefchied zyn

,

niet-teegenftaande dat de meefte ordonnantien , ontrent in Kerkelyke

zaaken en de geheele onderwyzinge der Gemeentens daar t'eenemaal op
ruften. Zoo merkt ook een zeeker Schryver aan , dat het eerfte onder-

zoek van een yedere plaats in 't byzonder , eerft in 't Jaar 1 578 op het

bevel des Keurvorfts van Saxen is aangeftelt, en daar na eenige jaaren na

malkanderen onderhouden geworden , doch in 't Jaar 1586 nagelaaten,

en 159161198 weeder by der hand genoomen geweeft. (£) Waar ontrent

ook die zelve oorzaak al meede hinderlyk was , die hier booven gemeld

is , naamelyk , dat eenieder voor zyn eigen huid vreesde , willende of

over zyne reeds gepleegde misdryven niet beftraft zyn , ófvan 't verbee-

teren der zelve en nieuwe plichten gaatjvè-bevryt blyven. Defchaadenu
die hieruitisontftaan, is openbaar, en ze werd ook in de Kerken-orde-

ningen zomtyds wel erkent en aangetrokken , en wel inzonderheid dat

de Kerken- en School-dienaaren , wanneer het onderzoek maar tot over

een jaar wierd uitgeftelt
,
grooteergerniffen aanrechten. Weshalven 'er

ook in Saxen bevoolen wierd , dat een ieder Superintendent de zelve on-

derzoekingen alle jaaren tweemaal doen zoude, en daar van hunne ver-

richtingen ook alle halvejaaren behoorlykoverleeveren. (i) Doch, hoe
men dit bevel onderhouden heeft, zulks toont overal de onwraakbaare
ervaarentheid zelfs aan die geene, welke daar maar eenige acht op flaan.

30. De natuure nu en maniere van zulk een onderzoek , was ook Hoedaa.

moogelyk niet altyd volkoomen genoeg , om daar door de gebreeken S« leuc

der Kerken overal te kunnen weg-neemen of verbeeteren. Men plagt de

1/3 ver-

(ƒ) M. Cafpar Ulricus Befchreibung eines Theolog.'zuZerbft gehalten. p.fy. (g) Sulcerusapud
Fechtium Epift. Theol. Part. IV. p. 399. (4) Jenifius Annsbergenfis Annal.p.40. (i) Chur-Sach-
fifche Kirchen-ordnung p. 163. 104,

y
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Jaar MD.
lot MDC

Vreemde
Inftiu&ie.

Onkoflen

Confilto-

lien , lioe

ze zyn
omltaan.

Het Bif-

fchoppely-

ke recht

,

ot' het kan
toegelaa-

ten «er-
den.

verrichtingen des Onderzoeks wel meenigmaal na drie of meerjaaren

eerft te zien. Waar door 'er dan van de voorgevallene fwaarigheeden

,

weinige of geene , often minden al te laat konden werden afgedaan, (k)

De zaaken zelfs , waar na 'er in de Vifitatien gevraagt wierd , waaren ook

gemeenelyk maaralleen zoodaanige ftoffen, die op de theoretifche ofbe-

fiiegelende twiflvraagen en zaaken uit quaamen. Aan de rechte verzorginge

der arme Gemeentens , aan een byzonderen opzicht en zorge, opeen

iedere ziele, aan de onderwyzinge der onweetende ofdwaalende,aan de te

rechtbrenginge der vervoerde en boosaardige en diergelyke, wierd niet

eens gedacht. Want,aldus luide doorgaans de orde ofonderrechting : Men

zoude vemeemen , ofde Pafloor al wel van zyne leere verzeekert ivas , dat dezelve

zuiver was , en ook , of'hy met genoegzaame bewyzen der Schrift , dezelve leere

in alle artykelen deszelfs wel bevefligen en verdeedigen konde ; ofen hoe hoog hy ge-

leert was , wat voor gaavenhy inzyn leere , in zyn uitfpraak of'anderzins hadde,

ivat hy voor eene leerwyze in zynepredikatien gebruikte,of'hy ze in 't Latyn ofHoog-

duits fchreef , en wathyin dit alles konde uitrechten En verder : De Onder-

zoeker zoude doch voor al wel in acht neemen , dat zy [ de Paftooren ] beneevens

den Bybel , ook hetformulier van eenigheid naarftiglyk onderweezen , en heel vaji

'm't hoofd' hadden ^ en diergelyke andere dingen meer , die enkel en alleen

op een letterlyk weeten en weeder naklappen , uitloopen. (i) Gelykals

ook elders aangeftelt wierd , dat men by dé Synoden , altyd eene Latyn-

fche oratie hield, (m) Waar door men van 't eenige noodzaakelyke zich

merkelyk af en te rugge heeft gehouden , en maar alleenlyk op hetpero-

reren , difputeeren en andere fnorkeryen is vervallen , de arme toe-

hoorders mochten ondertulTchen verzorgt zyn of niet. Alhoewel 'er

middelerwylen onkoften genoeg daar op liepen , zoo dat 'er opentlyk

geklaagt wierd , dat dezelve dikmaals onnuttelyk en overtollig tot dejaarlykfche

Synoden en reekeningen der Kerken , tot welke de Predikanten op koflen der Kerke

wierden afgezonden,zyn aangewendgeworden, (w) Om nu van andere onordent-

lykheeden en ergerlyke dingen te fwygen , die deezen ftaat dier tyden

noch al meer beveftigen.

31. Want doordien in alle deeze handelingen , de meefte zorge en op-

zicht over de Gemeente beflaan zoude , zoo moeit ze ook waarlyk zeer

flecht en onvolmaakt zyn , nadien de omftandigheeden daar ontrent zoo
uittermaaten gebrekkelyk waaren. Indien wy nu de ingevoerde Confifto-

rien , [ ofKerken-Raaden] en der zelver eerften aanvang , eens wat naa-

der gaan befchouwen , zoo ging het daar meede in en na de Reformatie al-

dus toe. Voor dezelve hadde de geeftelykheid niet alleen aan de Gemeen-
tens haar recht gantfchelyk onthoomen , maar de Paus hadde ook de an-

dere BiiTchoppen en Paapen zelfs zoo verre gebracht , dat zy alle hunne
zoo genaamde BilTchoppelyke rechten van hem eerft moeiten haaien.

Deeze BilTchoppelyke rechten nu , zoo als ze onder den Antichrifl

waaren opgekoomen , wilden de Reformateurs in 't begin niet aanneemen,
om dat daar door het gedachte recht der geheele Gemeente, endeder
zoo genaamde Leeken gekrenkt en om verre geworpen wierd. Derhalven
fchreef' Melanchthon , in 't Jaar 1543 , onder anderen noch aldus: Het

hoogde gerichte ( en alzoo ook het Confiftorie ) is eigen aan de Kerke. De
Kerk beftaat niet alleen uit Leeraars ( ofDoclooren , AfTeflboren en Kerken-
Raaden ) maar ook uit de andere meenigte. Daarom gaat ook de belofte der waar-

heid , ( Matth. xvi. ) geenzins de eene fiand alleen aan , maar de geheele Ge-

meente. Dienvolgende moet men niet alleen maar de Bijfchoppen ofPrieJlers tot

Reeb-

ik,) Jenifiusl. c.p.j-i. (OChur-Sachfifcl1eKirchen-ordnungl.cp.20j.feqq. (m) DavidChy-
«rscus Epift. p. 48. («) Kirchen-ordnung. 1. c. p. zij.
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Rechters verkiefen, maar ook de Leeken, dieweegens hunnen goede wandeUemfthaf- j«r mr.

ticheld ,
enervaarentheid, daar toe bequaam zyn. Waar'beneevens hy naee- ^dÜSi

nise voorbeelden , ook die nadenkelyke woorden van Patilus by'brengt, de»g«tte^

die men anderszins in der daad zeer bezwaarlyk gelden liet : Indien 'er aan ^im
iemand die daar zit , iets geopenbaart werd , zoofwyge de eer(te. ik wil, datzy

alle na orde hunne meeningen zegden. Waar uit hy dan verder befluit : Doordien

het gerichte der Kerke het hoogfle is , het welke beftaat uit Leeraars en de overige

meenigte , zoo moet men ook uit die beide de Rechters verkiezen. (0) Deeze be-

kentenis dan luide heel anders , dan 't geene men naderhand inftelde

,

wanneer men niet alleen het BifTchoppelyke recht , en byna alle de Rech-

ten der Kerke , alleen aan de weereldlyke Overheid toewees, maar dat

men zelfs uit Vorften en Heeren , tweederleye perzoonen verdichte

,

naamelyk , dat zy aan de eene kanteen w.eereldlyk Heer , enaandean-

dere kant eenen Billchop vertoonden , welk wanfchaapen vercierzel ook

dé Rechtsgeleerde zelfs niet meer wilden laaten doorgaan. Te meer noch,

daaHmmers het leeraars-ampt het weezentlyke gedeelte van een Biifchop oouprong

moet uitmaaken. (ƒ> ) Dat 'er nu aan de Oppermachten van tydtot tyd , fcVoppe-

de BilTchoppelyke rechten zyn in handen geitelt geworden , zulks fchynt
'

t

y
e„?

Er
" u

volgens den draad der Hiflorien , aldus geweeft te zyn. In Saxen was het

voornaaraelyk openbaar , dat de BhTchoppen, die daar in noch overig waa-

ren , als die vanMeüfenenMerfleborg, welke van de Pauzen over dee-

ze landen geftelt waaren, hun ampt zeer flecht hadden waargenoomen,

en van de Heeren des Lands over zeer veele verwerringen befchuldigt

wierden. Hierdoor vind men in de Keur-Saxifche Kerkelyke inftellingen,

en byzonder in de nieuwe lands-ordonnantie van den Keurvorft Maurits ,

van 't Jaar 1543, dat hy heeft voorgegeeven , door de gemelde achte-

loosheid der Biffchoppen gedrongen te zyn , om inzyn land het Bijfchoppe-

Ivke ampt met de Vifitatie (§'c. eenige perfcov.en op te leggen , om dezelve Chrijle-

lyk , volgens de heilige goddelyke Schrift te handhaaven.(jf) By deeze gelee-

centheid wierden 'er daar na van tyd tot tyd andere en nieuwe inzettingen

in de Kerkelyke Regeeringe gemaakt , gelyk als wy nu verders zullen

ech^

gaan zien

7.x. Dochvoorheene, en eer men de zoo genaamde geeftelyke C<;h/5/?0-

rien (of Kerken-Raaden) in Saxen haddeopgerecht, zoo zyn byna alle

de Kerkelyke zaaken van Luther en zyne Amptgenooten , tot Wittenberg

seüecht geworden ,
gelyk als de Jaar-boeken zulks ook uitwyzen.'

(ƒ) Het welke buiten alle twyfel , ook in de andere Gereformeerde plaat- Eerdcgee-

zen alzoo toe gegaan is, dat men het in zoodaanige zaaken heeft laaten iicht/h.

e*

aankoomen , op de uitfpraake der eerfte Leeraars , die men in de overige

dingen der reformatie piagtte volgen en te vertrouwen. Alhoewel'erook

moogelyk altoos wel eenige Rechtsgeleerde bygehaalt zyn geweeft, wan-

neer het vermengde zaaken waaren : gelyk als alhier booven uit de vraa-

ge van de oorloogen ook wel te zien is. Naderhand begoftmen zeekere

Collegien [of Raads-vergaaderingen] op te rechten, die een Kerken-Ge-

richte inde naam van den Lands-Heervertoonen zouden. Dus is het Con- opkom»

fiflorium tot Leipzig eerft van den Keurvorft Maurits aangeftelt geworden, fto ri<„.

nf"

en aan de ProfelTooren dier plaatze daar ontrent het noodige bevel gegee-

ven. (O Dat van Jena , is in 't Jaar 1569, van den Hartog Jan Willem

eerft opgerecht 5 om de andere nu voor by te gaan. Waarbeneevens ook
ontwvfelbaar die geweldige middelen en andere omftandigheeden by de

weereldlyke Gerichten gebruikelyk , wel meede zyn ingevoert gewor-
den,

(o) Confil. & Rcfp. Tom. I. p. ni- (p) Ibid. (q) Süchfif. Kirchen-Qrdn. p. 27. (r) Tobias

Schmid Zwikkauitchc Chronik P. Il.cap. 2. p. 3S8. (/) Apud beckcndorffinm Lib. III. p. 457.
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jaar md. den, 200 als het zelve de fchriftelyke antwoorden en inzettingen van

Ge"id
C

e^ land, ookweluitwyzen. Schoon dat de Leeraars middelerwyle ook
bekennen moeiten , dat men de weereldlyke Rechters van de Euangelifche wel

moefi onderfcheiden , en dat zyne wet het menfchelyk geflachte regeeren

moeft. Gods Zoon , het Woord des eeuwigen leevens , haddeuitdenfchootzy-

nes Vaders , zyn Euangelïiim zelfs voortgebracht , en hy wilde ook deeze zyneftem-

me ongekreukt bewaart hebben , zonder eenige de minfie verdraayinge , 'toe- of af-

doen. En met dit zyn woord was hy zelfs krachtig, hy onderhield en richte daar

meede de menfchen. Enfchoon dat de Kerke een zichtbaar Rechter was , gelyk ah

hy zelfs/preekt : Zegt het aan de Gemeente : zoo bondhy nochtans de Gemeente aan

een zeekeren reegel, te weeten , aan het geopenbaarde Euangelium. (?) Hoedaa-
yetbade- nig nu de maniere van doen der Confiftorien , die daar na volgde, met deeze

bekenteniife overeen ftemd , zulks kan niemand recht wel weeten , als

die de menfchelyke inzettingen , valfche uitleggingen, heidenfche wet-
ten en gewoonten,geweetens-dwang en andere ftaat-kundige onchriftely-

ke oogmerken, van de zuivere wille van Chriftus wel weet te onderfchei-

den ; doordien men immers waarlyk, door de meenigvuldige inzettin-

gen en der zelver uitlegginge , bykans geheel en al weeder te rugge en tot

Bepaaiing. de Paaplche manieren gevallen is. Niet teegenftaande men in 't begin ook
toeftond: Dat een Synode ofConfiftorie zoo t'eenemaal aan het Euangelium gebon-

den was , dat het geene nieuwe inzettingen altoos daar by voegen kon $ dat ook des

zelfs uitlegginge , om dat haaren ftand aanzienlyk was , fuift daarom niet te meer

gold ; en dat het ook haargegeeve vonnis , door het weereldlykegeweld alleen niet

befchermen kon. («)
confifto- jj. Diergelyke getuigenifTen hebben de eerfte Godgeleerde toen ter

p'iaatTvan tyd zeer veele teegens het gezag der Concilïen en Conjiftorien gegeeven , ge-
dcconc-

j^ a j s men ook hier van , in Luthers en andere fchriften heel wydloopig
leezen kan. Die ook op een zeekere plaatze rond-uit bekent , dat de
Confijlorien in de plaats der Concilïen gekoomen zyn. (x) Nu beweerden zy
deeze ftellinge heel fcherp en ernftig teegen de Papillen , datmen de Sy~

Berzeivcr noden maar alleen zoo verre behoorde te gelooven en op te volgen,als zy
£e"g ' met Gods Woord overeen ftemden.Weshalven zy dit wel zeekerlyk,voI-

gens hunne grond-reegels , ook van de zoo genaamde verkoorene uit de
Gemeentens , zoo als de Confiftorien daar na waaren , verftaan hebben. Zy
fchreeven dan daar van op de volgende wyze-.Dt? bejluiten der Rechters (in de
Synoden} hebben geen Koninglyk gezag, ofdat na de rechten is, maar om datzy met
Gods leere waarachtig overeenftemmen. Doch byaldienze daar niet meede overeen

koomen , fchoon zy al met het menfchelyke vernuft heelfchynbaarlyk overeen koo-

men $ zoo moet in zulk een geval nochtans de goddelyke reegel voorgaan, e.z.v.
Rechten pjeC welke men dan wel hadde behooren aangemerkt en ook in 't werk
ting""

"

geftelt te hebben , ontrent de waarfchynende befluiten en menfchelyke
vonden , die onder de naam van een goed oogmerk, de nood, e.z.v.

het GoddelykeAVoord als het eenige richtfnoer, uit de geeftelyke ge-
richten gelyk als verdrongen , en de oordeelen met enkel heidenfche en
andere wetten , befluiten , ordonnantien en diergelyk t'eenemaal vervult

hebben. Wanneer de geeftelyke de weereldlyke Rechters byna nergens
in wilden wyken , en over het volk geheerfcht hebben , zonder dat'

zy de waare Euangelifche middelen eens wel in acht genoomen hadden.
Waar by noch quam , dat men aan de Confiftorien , tot het beflechten van

Antuoor- zoodamige zaaken , deHooge-Schoolen, en wel inzonderheid de zoo
Hoog" genaamde genootfchappen der Godgeleerde (Facultates Theologica ) aan
schooien.

jlunQe zyde en tot hulpe geftelt heeft , van welker verdurventheid nu

reeds

(f) Melanchth.Confil.Th.Tom.il. p. ioi. («) Ibid. p. 303. (x) Melanch. 1. c. p. 120.



i

XlLHooflfl. HISTORIE. ?.6 9

reeds alhier booven gemeld is. Want aldus drukt het een zee kerScluy- J« r Mn^

ver van die tyden uit. Dat eenieder eenby de Confijlorien zich [ van zyn on-

geluk] trooftelyk beklaagen kon , en dat daar door veele venvertheeden , zoo in

I

hnwelyks-zaaken , als ook wat de geheeleftaat der Godsdïenjl betrefte , met hulpe

der Academiën of Hoogt-Schooien > verhoed en weg-genoomen wierden. (j ) Nu
weeken de Godgeleerde heel ras en openbaar, van de waire eenvoudige

we„ des Euangeliums af, gelyk als ditookvoornaamelykdeontftaane

oneenigheeden , op haar behoorlyke plaats wel betoonen zullen. Daar De™jw^

en teegen viel men weederom te rugge op menfchelyke inzettingen , von-
&t°'

i niflen enbefluiten der Oudvaders en Concilien, ja men voerde bykans het

"lus Canonicum (of geeftelyk Wet-boek) volkoomen weeder in, waar

< teeeens nochtans de goede Luther zoo ernftig zich gekant en geyvert had-

• de En na zoodaanige reegelen en befluiten , zouden zich nochtans ge-

! heele landen, en daar onder ook de zielen , die van den Heere verlicht

waaren , moeten richten en voeren laaten. Waar ontrent waarlyk de

boovengedachte eenvoudige Euangelifche wille Gods, t'eenemaal ver-

, geeten wierd. .

f,

1 14 Men leeze maar Luthers openbaare getuigeniiTen teegen het Paufle- "fyke .

lyke recht , en alle menfchelyke inzettingen , voor zoo verre als zy van "cht -

I
Chriftus woorden zelfs afwyken : hoehy zulks alles t'eenemaal tot in de

helle toe verdoemt , en voor een van de grootfte gruwelen wei-eer er-

kent heeft i(z) en men vergelyke dit alles dan weeder met de volgende,

en nu noch in fwangzynde maniere van doen , zoo zal men vinden , of

Luther nagevolgt werd of niet. Hy zeidedan rond-uit : Het was beft dat

men het Pauffelyke recht geheel en al buitenfloot , en dat de Vorflen eens eenen

• woed naamen van zulk een rechts-gebied, macht, enoordeelen , t'eenemaal af te

fchaffen. (a) En het is bekent, dat hy het Corpus Juris Canonici , opentlyk

ïn't Taari<xo, tot Wittenberg voor de Elfterpoort , in de teegenwoor-

dieheid van veele honderden Studenten, en andere verbrand heeft , om
daar door te betuigen , dat het voordeHooge-Schoolen en Confijlorien,

verbannen en verbrand blyven zoude. (£) Gelyk als hy dan ook dikmaals

zeer ernftig na zulk een verbeeteringe , en reformatie in 't Recht en de zaa-

ken van de Regeeringegewenfcht , en veel daar van getuigt heeft , gelyk

als ook hier onder by de verdurventheid der O verigheeden , klaar zal ver-

toont werden. Doch het bleek wel haaft , dat de Weereldlyke en Rechts- °n
r

l«ht

t!

geleerde het wel met blyde oogen aanzaagen , wanneer de geeftelykheid geueidl.'

haare hoogheid , inkomften en andere voordeden befnoéit , ofgeheel en

al ontnoomen wierden. Maar toen de beurt ook aan de Canceleryen , Raad-

huizen ,
Rechtsgeleerden , Collegien en wetten koomen zoude , weerden

zy zich met alle hunne macht. Weshalven het in de Rechten, bynage-

ftaadig op den ouden trant is gebleeven , en de goede Luther liet zich van

de Juriften dikmaals genoeg, ontrent veele zaakenoverreeden, die hy

dan zoo aannam , om dat hy achte , dat ze niet eigentlyk tot zyne ken-

niffe behoorden ,
gelyk als hier booven , de zaak van de verdeediginge

1 des oorloos wel uitwyft. Wanneer hyook fchoon nu en dan over de

Rechtsgeleerde toornig wierd , zoo wiften zy doch fchoon te praaten

en te veinzen , dat zy ondertuffchen altoos voortvoeren, met dejeugd

hunnen Jujlinianus en Gratianus in te ftampen,en hunne antwoorden en be- ^o
u
uf"

s

fluiten daar na te richten , om alzoo de oude afgooden doch immers hei- "chten.

lig te behouden. Hier toe hielp ook het vernuft , dat hen lichtelyk

II. Deel. Mm voor-

(r)
Petrus Albinus. Meifsnirch. Chron. Tit. XXIII. p. 305-. ft) Vid. Tom. I. Altenb. p. 5-30.

Tom. IX p. if6S.& Index operump. 940. ic.Tifch-Reden.Tit. 66. von Jurilten. (4) Lib. 1. Epiit.

p. 137. (b) Tom. II. Jen. Lat. p. 334. Sleidan. Lib. II.
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jaatMD. VOorflelde , hoe dat ze het doch niet anders ofbeeter maaken konden,
tot mdc.

nacj;ea [ien noc i-i hec waare Chriftelyke recht , noch dat der natuure ge-

noegzaam bekent was. Het eeifte nu was door de huichelaars onderdrukt

en krachteloos gemaakt , en het Iaatfte was , door de oneindelyke geval-

len, (ofw/«0 en bedriegelyke vonden, t'eenemaal vervalfcht enover-

flroomt. Dewyle zy dan buiten dat , zoo veelefolianten der oude Juri-

ften , Summijlen , Cafuijlen , Canonijlen en Decretiflen hadden , die zy anders

nergens toe wiften te pas te brengen -, en dat eene geheele verbeeteringe

:

ook heel veel arbeids en flryd vereifchen zoude , daar men voor fchrikte

,

zoo liet men heruit deeze en andere oorzaakenen inzichten noch al lie-

ver by het oude blyven , men bepraate ook ten dien einde de Godgeleer-

de , dat zy maar flilfweegen , en alle deeze gruwelen in hun weezen flaan

lieten. Daar moogelyk Melanchthon wel heel veel meede toe geholpen

heeft , die niet alleen uit menfchelyke vreeze vee! toegaf, maar ook
noch ried , dat men zelfs aan de Paapfche BiiTchoppen alle macht
zoude toelaaten , en by gevolge ook hunne rechten 5 om nu de andere

proeven noch voor by te flappen.
D
a«rdc

S ~ 35- Middelervvyle vertoonde zich nu al aanflonds de geheimenis der
veideedi- k00sheid , zoo ras als Lutber het Jus Canonicum dus opentlyk hadde ver-

laüffciyke brand. Want daar ipraaken hem de twee Rechtsgeleerde tot Wittenberg

zelfs , naamelyk , Hcnningus a Goden , en Hieronymns Scbwarjïus al flraks

teegen , en zy quaamen met eene diflinÜïe (ofverdeelinge) voorden
dag : Lutber nu konde wel eindelyk die dingen, die vlak teegens Gods
Woord flrydig waaren , uitmonfteren , maar de Proces-zaaken moefl hy
wel laaten liaan. Doch Lutber keerde zich niet eens daar aan , en hy bleef

by zyne meeninge , die toen en hier inne recht wel met den wille Gods
zy wo«fe° gelykformig was. Weshalven hy de Juriflen en Canonijlen ook ezels noemde,
(iechte ty- en baare zaakcn een ezels-konfl en duiveh-drek. (ziet Tom. V. Altenb. p. 806.)
teisgegee-

^.^ n
-

iet
-_teegen_ftaancj e . zoo voeren niet alleen de Rechts-geleerde

heMus"
1 voort, met hunne Afgooden aan te bidden , maar Juftus Jonas , toen!/-

canoni- centiaat in de geeflelyke Rechten , las ook noch in 't Jaar 1 5 z 1 ordentlyk

daar over , om dat 'er, gelyk als een zeekerPapifl heel wel heeft aange-

merkt , nocheenig tractemêntopflond. (c) Ja het heeft Lutber noch al in

't Jaar 1545 , en derhalven tot aan zyn dood toe verdrooten , dat de
Rechts-geleerde noch al geduurig de huwelyks en andere zaaken , vol-

gens het Pauflelyke recht vonniften. (Jt) En fchoon dat naderhand de
Proteftantfche Stenden en onderdaanen.in 't algemeen door hec Pallauw-

fche Verdrag van het PaufTelyke rechts-gebied , en dierhalven ook van
des zelfs recht t'eenemaal bevryt wierden , zoo bleefmen noch al vry-

willig onder dit menfchelyke jok , om deboovengedachteoorzaaken.
Waar toe men dan allerhande fchynreedenen wift by te brengen , en wel

duigen voornaamelyk , dat dit Recht nu eens in 't gebruik, en door de macht
hazche.

^eE gewoonte % n j e t u jt hec Roomfche gezag , maar om dat deaannee-
mers des zelfs daar een groote nuttigheid in zaagen,ingevoert was, e. z. v,

(e) Ja men heeft het in zeekere (lukken zelfs beeter als het burgerlyke

Recht geacht , en dierhalven ook noch al byzondere ProfeiTooren daar

van , op de Hooge-Schoolen , tot een getuigenis behouden. Niet-tee-

genftaande , dat ook de verflandigfte zelfs wel gaerne bekenden , dat'er

ua^uu. altoos veel meer febaade en onbeil uit dit Recbt , als goed was ontftaan. (f) Hec
is zeeker , en door de ervaarentheid zelve oogefchynelyk bekrachtigt,

dat

(e) Pallavicinus Lib.I.Hilt. CT.c.21. [d) Seckendorff Lib- III. p.?8o. (e) Vid. Cafp. Zieg-

lerus. diiï! de Orig. & Incrcm. Jur. Can. Carpzov. Lib. II. Dcfin. Ecclef. p. 152. Num. 3. (f) Cou-
ringius deOrig.JurisGermaa.cap. 26.
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dat de Rechtsgeleerde na Luthers tyden , uit dePauffelykeinftellingen jsmmd,

haare uitleggingen (commentarios) en plaatzen {locos} begonden vol te maa-
t0

'
MDC '

ken , waar uit dan ook namaals zoo ontelbaare veele Paapfche meeningen

wetten , gewoontens en verklaaringen zyn voort gefprooten , als men nu

noch daagelyks ziet. Waardoor niet alleen Gods gebod , om zulke op-

tellingen t'eenemaal vernietigt wierd , maar ook zeer veele Paapfche

zaaken , proceffen en executien zyn ingevoert , werdende alzoo alles

zoodaanig averechts omgekeert , dat 'erbynageene inzetting, in Gods
Woord uitgedrukt , meer daar ontrent gelden kan.

;6. Wy zullen ook by de Hiftorie van Andreas Karelftad zien , hoe dat Moz«
?'

1 1 /^ 1 1 11 weiten

ook van deezenman, de wetten Gods door Mozes gegeeven , veel hoo- tooven de

ger als de gemeene Rechten van Juftinianus en andere zyn geacht gewor- l^k" \z.~

den. Luther heeft hem ook in die zaak geenzins verworpen , maar veel eer
ftclt°

uitdrukkelyk van hem gefchreeven 1 Men zoude hem met vreeden laaten , hy

* wilde moogelyk zynen loop niet beletten, (g) In dit oogemerk heeft Karelftad

buiten alle twyiel de verdorventheid der gemeene Rechten heel wel in-

gezien , en de goddelyke voor beeter gehouden , of hy fchoon in allen

; deelen de omftandigheeden der Jooden wel niet zeer naauwkeurig

mag overwoogen hebben. Doch niet te min heeft Luther zelfs alzoo hier

van gefchreeven , en Mozes wetten niet voor ondienftig en onlydelyk er-

kent , hy zegt dan aldus : Byaldien de Keizerlyke Rechten iets mochtenftellen ,

dat teegen God was ( daar ik niet altoos van weet ) zoo is het zeeker , dat men

: zich na dezelve niet moet richten. Als ook : Wanneer de Keizer en Vorften t'zaamen

[pannen , en eendrachtig Mozes Recht aanneemen , zoo zullen wy dezelve ook op-

: volgen. Hoewel hy ondertullchen ried , by het oude te blyven , om dat

hy , volgens zyne bekentenifTe niet beeter wift : gelyk als hy ook elders

rond-uit beleed : Deivyle wy NB. den Heidenen onderworpen zyn , als ook onder

hunne rechten en fwaardftaan. En noch : Het Euangelium maaktgantfch geene

inzettingen , maar het onderwyfi alleen den Geeft. (/>) Ja daar wierden in 't be- verbeete:

gin der reformatie ook noch veele andere mannen gevonden , die ook op R.«h"n.

de verbeeteringe der wetten aandrongen. Onder anderen verhaalt men
van een zeeker Predikant van Weimar , genaam t iVolfgang Stein , en een

ander tot Eifenach , Straufz genaamt , dat zy de Keizerlyke Rechten ver-

wierpen , om dat ze van de Heidenen van daan quaamen , en de Canony-
ke , om dat ze Paaps waaren , en dat ze daar en teegen wilden , dat het

Mofaifche recht alomme zoude ingevoert werden, (z) Maar de Weereld-

lyke , gelyk als het wel licht te denken is, hebben hen hier in teegen ge-

ftaan , om dat hunne zaaken als dan t'eenemaal anders zouden geloopen

hebben. Zoo t'eenemaal fchept nooit het verkeerde vernuft eenig behaa-

gen , om de befte en gemakkelykfte weg , tot befliiïinge van alle twyfel-

achtigheeden en voorvallen in teilaan, maar het wil met geweld in alle

zaaken zich zelfs, doorduizent omweegen, plaagen en moede maaken.

Alhoewel ook ondertuffchen de God- en Rechts-geleerde noch nooit

daar inne met malkanderen konden overeen koomen , wien eigentlyk de

handelinge of handhaavinge van het geeftelyke Recht , en alzoo ook Ant*oor-

van de befwaamiffen des geweetens , (Cajuum Confcientite) toequam. weet'e

n
nf-~

Nadien eenige onder de Gereformeerde , zelfs het eerfte ook alleen aan
zaaken '

de Godgeleerde hebben willen toefchryven. (!) Enhetlaatfte, naame-
lyk , het oordeelen over zeekere toevallen , in zaaken van confcientie

,

den Rechtsgeleerden t'eenemaal afkennen. (/) En dat wel op deeze loffe w,en zy

grond , als was de uitlegginge der H. Schrift , en de beftieringe der con-
tockomen•

Mm z fcien-

(g) Apud ScultetumAnnal.P. I.p.90. (fc)Tom.II. Altenb.p.8Tj-.8i6. (;')Loc.cit. (/;)Sam.

Marelïus diff. de Jure Canon. num. 24. (/) Havemannus Lib. de Jure Epilc. tit. 1 3.
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jaar md. fcientien van God zelfs alleen aan de Theologantenovergegeeven.(m) Uittot c. we^e reedenen men ook de Huwelyk-zaaken , of'caufe matrimoniales
, al-

n'szaT *een voor ^e Confijlorien behouden heeft. Waar van een zeeker verftandia
fen."" man aldus heeft geoordeelt. De Priefters hebben de huwelyks-zaaken , zonder

ofde eenige grond , of ook uit zeer belagchelyke oorzaaken , alleen onder hun Gerichte

Se."™""
getrokken, met een groote verongelykinge der hoogde Overigheeden : welke , gelyk

v.nooi. als het hen ook toekomt , volgens het natuurlyke en goddelyke recht , van'thuwe-
kounen, lyk wetten hebben te geeven , ahoo moeten zy ook, wanneer 'er eenige oneeniq.

heeden ontrent het huivelyk ontflaan , daarvan het recht uit-fpreeken. Dewyle
ook de Predikanten zich bemoeyen om de zeeden teverbeeteren , zoo hebben de
Groote Heeren het recht van te moogen onderzoeken , ofde Predikanten ook iets aan
de allerheiligfle gebooden onzes Zaligmaakers meede aanknoopen , dat nadeeliq

voor de hoogfte macht is. Want zoodaanige aangelajle dingen zyn geen (luk der Chri-
ftelyke leere , maar veel eer ten uiterjlen verre daar van afgezonden , e.z.v
Waar na deeze man verders toond, hoe dat byzonderlyk de Confijlorien ttk
fcherpe opzicht noodig hadden. 00 Hoe hoog men ondertuiTchen de zoo
genaamde Antwoorden ( refponfa ) en uitfpraaken over de befwaaringen

SUL» des geweetens ,
van tyd tot tyd heeft opgeheeven, zulks wyzen dierle-

"*• lyke boeken zelfs wel genoegzaam uit, niet-teegenftaandemen dikmaals
niet eens befchreeven of heel naauwkeurig onderfcheiden heeft , wat het
geweeten zelfs

,
ofde befwaarniffen des geweetens zyn : Doordien men

onder deezen tytel zeer veel eige meeningen en valiche inzichten heeft
verborgen gehad , alzoo men inzonderheid het geweeten tot de beftie-
ringe en beflechtinge der twyfelachtige zaaken , heeft ftellen wil-
len , het mocht dan uit de goddelyke wet behoorelyk onderrecht ge-
weeft zyn of niet. Zoo dat het dikmaals wel waar geweeft is, watdege-
melde Schryver elders gewaagt

: Dat men eens ieders Phantafie'of inbeeldin-
ge , de kracht van een wet heeft willen geeven. (o)

dcndT" 3 ? -
Niettemin heefc men zich ook al bemoeit om de menfchen wys te

Hoogc maaken , dat 'er
,
zoo wel voorbeelden

, als reegels en beveelen
, ge-schooi™.

noegindetiBybelwaaren, en dat men zoodaanige Antwoorden van de*
Hooge-Schoolen hebben moeft. Ik wil nu niet zeggen , hoe dat men de
plaats Abel onrechtmaatiger wyze tot eene Univer/teit heeft willen maa-
ken, en de woorden, mizSam.xx. 18. daar toe heeft willen misbrui-
ken. Immers hebben zich geheele Faculteiten niet ontzien , om de woor-
den van Paiilus ,

uit 1 Cor. xiv. 19. die hen t'eenemaal teegen zyn , op de
vS't

be
" ^ademfche Bedenkingen (of vonnifTen) te trekfcen: Laat'er twee of drie
Propheeten fpreeken, en de andere

, laat die oordcelen. Waar uit men beilui-
ten wilde: Dat zich niemand de onfeilbaarheid kofl aanmaatigen. Eifchendê
evenwel ook daarby: Dat de gevoelens van andere , door God verlichte men-

'

fchen, niet verworpen noch veracht moeden iverden , en dat de geejlen der Pro-
pheeten zich den Propheeten zouden moeten onderwerpen

, voornaamelyk in deeze
tyden daar alles aan 't vervallen was. (/>) Welken eifch , naamelyk, darmen
alle zoodaanige uitfpraaken onderworpen moeft zyn , zoo zeer'onbillvk

voor (Vak. was , dat ze ook door eigene bekenteniflèn is krachteloos gemaakt Na£m dien men
,
onder anderen

,
niet heeft konnen loochenen

5
dat 'er dikmaals'

van een en dezelve zaak
,
weltwee

, ofmeer , teegens den anderen flrydende ge-
voelens , of Antwoorden , zyn ingekoomen , en dat derhalven de gaave , van de
geeften te onderfcheiden, nu noch zeer noodig was, (? ) dat ook daarom zoodaa-
nige befluiten der Herken of God-geleerde , met voorzichtigheid moejlen aange-

noo-

(m) ld. ibid. (n) Pufendorff. de Hab. Relig. Chrift. num. 44. p. 106 (o) Idem. Lib. I de Tnre M,r

dcksnniConlil.Theol. r«M.rtu^c

kent.
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noomen werden. (O Uit welke dingen klaar blykt, hoe het, moogelyk, met jaatMK
tot MDC.

de ftaat der Con/ïflorienxs geftelt geweeft , nademaal deeze beide Hukken,
tc

naarnel vk, het zoo genaamde Geeftelyke Recht, en de Godgeleerde uitfpiaaken,

meerendeels haaren richtfnoer en reegel plachten te zyn. Om nu niet p>tenü-

ceze(Taen, dat men, in zulke voorvallende zaaken ook wel dikmaals col-.Mo-

heeft
t

bet;innente^t?<//ê^e«[ofvande\vette ontllaan]. Het welke wel
ue"'

uitdrukkelykin de ordonnantien verboodenis; (O doch dat echter in-

derdaad, uit gunft, door gaaven en andere oor zaaken zeer dikmaals,

gelvk als de ondervinding toont, gefchiedt is. Dit zelve heeft dan Me-

lanchtbon ook wel gemerkt , wanneer hy fchreef : Men zoude over de Kerk °n

h
g
e7d

ech '

zulke Rechters nietfielten , als 'er gemeenelvk in de weereldlyke Rechtbanken zaa-

ten ; te weeten ,
hoogmoedige , gierige , bedriegelyke , modwillige , of tyran-

mkemenfchen , diergelyke hy'er een in de nabuurfchap , met naamen

Rabe noemde, (f) Ja, hoe het verders in de Confiflorien , met de meer-

derheid van (temmen , en der zelver ongelykheid en misbruik , insgelyks

ook met partydigheid van andere, gefchenkente neemen, achtte flaan

op bloedverwanten , voorftanders , gunftelingen , vreeze voor men-

ichen , en ontelbaare andere ongerechtigheeden , en goddelooze hande-

lingen, is toe-gegaan, zulks alles zouden zonderling de befchreevene

Aflta , of verhandelingen , overvloedig genoeg kunnen toonen , by-al-

dienze niet al te naarftig bewaart wierden , van hen zelfs, dien daaraan

oeleecren is. En in deezer voegen heeft zich ook dit misbruik , na dat het

atlenfrskens meer en meer hadde toegenoomen, zeer vaft gewortelt,

doordien men , in 't eerft , maar nu en dan , Luther en Melanchtbon placht

om raad te vraa<Ten ,
gelyk als hunne fchriften nu noch toonen. Tot

dat van tyd tot tyd , ook andere dit voorrecht zich hebben aangemaa-

tifft', en ëindelyk een volkoome recht daar uit gemaakt , dat niemand

,

zonder haare toeftemminge, iets zoude moogendoen, of, zonder dit

merkteeken , koopen noch verkoopen.

»« Om nu in'tbvzonder noch iets van de Huwelyks-zaakentege- Hu«-eiyks-
IO. vyn» "" ** J J p zaaken van

> denken : zoo is het genoegzaam bekent , dat de Paus de zelve eerltelyk den Paus

voor de Rechtbanken der Geeftelykheid getrokken heeft , om zyn eer-
v '

en geld-zucht te verzaadigen ; waar in nochtans niets altoos na Gods

wille gefchiedde , gelyk als al voor langen tyd beweezen is. 00 In't be-

gin der reformatie heeft men zich deeze gruwelen noch niet zoo ras deel-

o-l-iria aemaakt ; maar in teegendeel vind men uitdrukkelykenarichten, m -teert
JLlUlg gtuiaarn. , 1 ° * 1 11 ,t .. / L J aandewes-

bv voorbeeld , dat in de onderzoek-artykelen van Hartog Hendrik aan de reiaiyke

Yihtateurs wel uitdrukkelyk bevoolen is : Ontrent de hinvehks-zaaken order ov«geul

ie Hellen , dat de zelve door de geeftelyke en weereldlyke Overigheid van een ieder tcn '

plaats , volgens Gods iVoordbeflecht , ofdat die infwaare twyffelachtige voorval-

len VB. door de Rechts-geleerde Faculteit tot Leipzig, na rechten zouden werden

beantwoord.^ Wy hebben ook reeds voorheene al gezien.hoe dat een ze- ^n
yk
G«-

l--r verftandig man daar vanzeer wel geoordeelt heeft, by wiens gron- onrecht.
.KCl vv-l»>-« 11>-*'5 o .

• n , y-.
D

1 maatieop-

den men ook noch dit zoude voegen kunnen , dat ten mintten de Godge- geiegt.

leerde en Predikanten hunnen geheelen tyd met zoodaanige handelingen

niet behoorden toe te brengen , die doch meerendeels , weereldlyk

,

tydelyk , en in teegenftellinge van hunne andere plichten van geener

waardve zvn ,
gelyk D*. Willem Biedenbach , aan zynen vriend in een

brief klaagde : Dat hy de tyd , die hy in de Godgeleerde zaaken wel zoude bejlee-

den kunnen, met huwelyks-zaaken ofandere weereldlyke handelingen en zotternyen,

M m 3 in

(r) Ludov. Dunte Caf. Confc. pralimin. quaeft. 21 . p. ro. (f) Churf. Augufli Ordnung. A° 1 fSS

p. 5-4. CO Epiit. ad Gcorg. Anhalt. Vol. I p. 183. (u) Melanch. Tom. 1. Confil. p. 436. & omnino

Theodolïus Gibellinus Cxfareo-Papia. Rom. p. 219. 227. & 5-27. (*) Antonius Wek. Drefsdn-

Befchrcib. p. 309.
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]»« md. jn 't Confiftorie verderven moeft. (ƒ ) Niet te min , en fchoon alle deeze zaa-

J?*p ken heel verre heen zaagen , en veele andere dingen na zich fleepten
,

iST"" wieden zy echter van tydtottyd, de Geeftelykheidenhetc^^/?me,

zelfs ook onder de Proteftanten opgedraagen. Gelyk als men daar van

niet alleen Melanchthons eige goed-dunken nu noch vind , (*) maar ook

veele voorbeelden , dat diergelyke zaaken geheel alleen , en zonder de

andere leedemaaten der Kerken daar by te roepen , zyn afgedaan gewor-

den. Gelyk als tot Halle in Saxen , van 't Jaar 154? af tot 1 yy 1 toe

Juflits Jonas , beneevens de andere Predikanten, de Audiëntie (of'taan-

hooren der Partyen) de Citatieu en vonnijfen, in de buwelyks-twifl-zaaken

gehandbaaft beeft,volgens het uitwyzen der attenipigefchreeve verhandelinge)

des Kerkendienfts. (a) En dus zyn van tyd tot tyd de Godgeleerde al verder

uitgetreeden , en hebben zich niet ontzien, uit het voorbeeld der ver-

vallene Jooden , en verdurvene Griekfche Kerken, en hunner Patriar-

chen te bewyzen , dat alle zoodaanige zaaken alleen aan de Rechtbank der Gee-

ftelykheid behoorden , maar deftraffen ( als het onthoofden , hangen
, gee-

zelen e. z. v. ) moeften alleen aan de JVeereldlyke Rechtbank overgelaaten wer-

den , als waar ontrent men zich ten miniten noch al gefchaamt heeft : (£)

Waar teegen de gedachten van verftandige en onpartydigeSchryvers nu
reeds al genoegzaam bekent zyn. CO

39. Dat eindelyk de eerfte Reformateurs noch moogelyk zoo ras niet

mn
n
Ecdê- op de vond van de Ecclejïa reprafentativa ( of vertoonende Gemeinte ) ge-

!'
a
,";

paE dacht hebben , zulks ziet men uit Melanchthons woorden , die ten min-
genoemt. ften noch rond-uit ichreef : Wanneer Clmftns [preekt : Zegt het aan de Ge-

meente , zoo moet men niet maar een gedeelte der Kerke , als de Bijfchoppen , maar

ook uit de overige [tanden dei volks , bcquaame Rechters verkiezen , die leede-

maaten der Kerke zyn.(d) Gelyk als men dan ook deeze fpreekwyze heel

bezwaarlyk by de oude vinden zal , aangezien men zich noch miffchien

gefchaamt heeft , om een en dezelve ongerymtheid met de Papiften te be-

ên grond Saatl ' met °^e Perzoonen eene geheele Gemeente te noemen , die geene
daatvan. toeftemminge noch volmacht van de gantfche Kerke,en wel inzonderheid

van de zoo genaamde Leeken hadden , maar die alleen op het goed-dun-
ken van eenige weinige , tot zulk een vertooninge der Kerke geraakt

waaren. Maar in teegendeel begoft men naderhand deeze maniere onder
de Papiften te leeren. En men gaf het ook de naam by de Gereformeerde :

,, Dat de Kerke een Stad Gods was. Gelyk als nu in een ftad, de Raad de

„ geheele Burgerye vertoont , eeven zoo repnefenteerde het Confijlorium

„ de perzoon en het ampt der gantfche Gemeente. Waar teegens noch-
tans iemand zeer wel inbracht. ,, De Kerk en een ftad konden met mal-
,,kanderen onmoogelyk niet vergeleeken werden. Want daar was im-

,, mers in alle fteeden geen eene Raad , ofeen iedere Raad hadde niet ee-

,, nerley gezag , en de Confiftorien mochten ook niet alles doen , wat
„ wel een Raad doen kon. Waar neevens men nochtans die bekende
woorden van Chriftus : Zegt het aan de Gemeente , alleen op de Voorftan-
ders of Regenten der Kerken trok , zich inbeeldende, Chriftus hadde
niet op alle en een ieder waar Lidmaat der Gemeente gezien.(e)Kortelyk,

ook hier in wierd van de zuivere meen ing Gods afgeweeken , en de
heerfch-zucht , en andere gebreeken der Geeftelykheid wierden aan alle

kanten meer en meer openbaar , gelyk als we wat verder beneeden nu
wel haaft zullen zien.

HET
fy) Epift. ap. Fechtium P. III. Epift. Theol. p. 301. ($ Apud Scckendortf. Lib. III. p. 5-34. &

alibi. (4) G. Olearius Halygraph. p. 25-7. (b) Dunte l.c. Cap. XIX. qu. f.p. 935-. (<•) Vid. Puten-
dorf. 1. c. Joh. Schiltetus Lib. IV. Libert. Eccl.Germ.c.i.n. 19-feqq.p. 522. {d) ApudSeckco*
dorff.l.c. («)Btta Epift. XXlV.p. 148. 1 ƒ 1.
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Jaar MD.
lut MDC.

HET XIII. HOOFDSTUK.
Van het algemeen Verbal na de ^Reformatie.

H1. -y ""^Et teegenwoordige opfehrifc van dit Hoofdftuk, zal wel na Moodi?e

alle vermoeden zommige Lezers heel vreemt voorkoomen, n?»™*" of

die door gebrek van eene Hiftorifche ervaarentheid , noch J3&ng=.

eene al te ruime en overgeloovige inbeeldinge of begrip

van de Lutherlche Kerke hebben. Doch byaldienzy zonder eenig voor-

oordeel of eenzydigheid , en met een behoorlyke geduld en opmerkin-

ge , de volgende getuigeniiTen hier van leezen en overvveegen , zoo

zal , hoope ik , alles en buiten teegenfpraak aan hen vertoont werden:

En het was wel hartelyk te vvenfehen , dat het by niemand voortaan meer

waar was , her geene eenige geleerde en yverige mannen reeds in dien tyd

al van zoodanige ftoffe geichreeven en gewenfcht hebben : ,, Dat doch °
e

f™™ de

„God de Heere aan de kranke en fwakkeoogen eenig heilzaam middel &""»«-

„ verkenen mocht , om de lleedsinbreekende onheilen recht te erken- moer.

„ nen. Want dat was recht het teeken van eene aller-uitterfte onzinnig-

heid , en dat de krankheid de overhand nam , wanneer men met onge-

,, duld lyd , of we geheel en al daar teegen woed en raaft , zoo haaft als

„ het openbaare quaad en de rechte oorzaaken van zulk eene overgroote

„ rampzaaligheid , maar wat duidelykeraangeweezen werden. Waarby
ze dan noch dit voegen -. ,, Schoon dat het verhaal van zoodaanige dingen

„ niet aangenaam is , zoo moeit men nochtans ter liefde van de waare

Gemeente Gods iets vermaanen. (<0 Welke woorden ik met recht alhier

weeder te pas brenge , voornaamelyk in zulk een gevaarelyke tyd , daar

de erkentenis der verdurventheid , tot eene waare verootmoedinge

voor God , en afvvendinge der voor de deurftaandeoordeelen , dienen

kan. Doch nu wil ik meede ontrent deeze zaak, in alle oprechtigheid ,

de eigene getuigeniiTen en bekenteniflen der Schryvers voot oogen leg-

gen , gelyk als in de befchryvinge van dat geene , het welke goed by de

Lutherlche was , gefchiedis. Alwaar dan in allen deelen, de waare ee-

nige Leere des Euangeliums , ons tot een richtfnoer dienen moet, vol-

gens welke men alles uit zyne vruchten kan en moet beproeven $ voor-

naamelyk , nadien deeze Gezintheid van den beginne af aan, zich op
het Euangelium beroemt heeft. En de befcheide Leezer zal nu zelfs

wel uit de voorgaande verhaalen , reeds al zeer veele teekenen van een

openbaar verval aangemerkt hebben 5 waar by nu de volgende berichten

noch zullen koomen.
z. Dienvolgende zal ik nu voor eerft alleen zulke algemeene bekente-

niffen aantrekken , die de zaak zelfs duidelyk zullen maaken 5 nader-

hand zullen ook de voornaamfte en openbaarfte oorzaaken , beneevens B
^JJjj

de andere omftandigheeden voorgeftelt werden. Alhoewel, indien men verdor-

dit al te zaamen in 't korte vervatten wil, zoo komt het eindelyk daar
v '

op uit , dat de menfehen
, gelyk als voor de zondvloed , zich van den

Geeft Gods niet hebben willen ftraffen laaten , als meede, dat ze van

hunne Leeraars , tot zoodaanigen tucht en leidinge niet trouwhertig ge-

noeg zyn geweezen geworden , ofook wel, om dat ze dezelve niet wel
hebben opgevolgt. Zoo heeft dan Luther zelfs niet alleen in het zeer fwak ^"^7,,
beginffel der Reformatie daarjover geklaagt , dat het Woord noch alzoo on-

krach-

{a) Au&ores Centur. Magdcb. Dedic. Epift. ad Centur. IX. n. f.'
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j 3 ar md krachteloos bleef, en dat de menfchen niet beéter wierden.maar ook daar
torMDC.

j)a j
wanneer de Lutherfche Leere overal reeds al uitgebreid en aan-

genoomen was. In de eerftetyd fchreefhy ontrent een jaar daarna , ia

eenen brief aan Joan Lange , aldus : „De kracht des Woords was noch

„verborgen, of ten minften zeer klein in allen , het welk te verwonde-

ren was : Want de menfchen bleeven in 't gemeen zoo als voorheen,

*',hart , ongevoelig ,
ongeduldig , ftout , geneegen tot zuipen , on-

,kuifch, twiftzuchtig. En in 't korte, het rechte kenteeken en vvaapen

"der Chriftenen , naamelyk , de liefde wilde zich noch nergens open-

„baaren , en het woord van Paulus wierd waarachtig: Wy hebben het

„ Ryke Gods in woorden en niet in kracht. (<?) Om dat, naamelyk , zoo

weinig geeft en leeven daarby was 5 en waar zich dit al vertoonde , in die

reene , welke het beeter kenden , het zelve haaft onderdrukt en verwor-

pen wierd $
gelyk als 'er by de oneenigheeden klaar zal vertoont werden.

JofcUKw Doch van de toeftand in en na de Reformatie zyn dit zyne klachten, en
hdl- we \ eer ft van zich zelfs : „Ik bekenne voor my zelfs , en zonder twyfel

„ moeten het andere ook bekennen , dat het my ontbreekt aan zulk ee-

„ nen yver en ernft , die ik nu veel meer dan te vooren behoorde te heb-

„ben , en veel nalaatigerbendan voorheene onder 't Pausdom, NB. en

„daar is teegenwoordig geenen zoodaanigen ernft by het Euangelium

,

„gelyk men te vooren wel gezien heeft, by de Mun nikken en Paapen.

Waar van hy den. fchuld op de boosheid der menfchen en den ouden Adam
legt , „die altoos denkt , 't en heeft geene fwaarigheid , ofwyfchoon

„ niet veel goede werken doen , en wy werden alzoo onvoorziens luy en

„ achteloos , en wy verzuimen ons daar in zoo lang , tot dat we het merg

,, en de kracht des geloofs eindelyk t'eenemaal daar door koomen te ver-

Avetecht- liezen, (c) Elders klaagt hy insgelyks : -,., Dat het Euangelium alleen

zeverde-
^ ^ wanncer het naamelyk voor onbekeerde en ruwe herten gepredikt

EuLgeu-
,, wierd) luye, vraatige Chriftenen maakte, die zich inbeelden dat zy nies

„goeds behoeven te doen. (tt) Noch klaagde hy reeds al in 't Jaar 1 5-38 ,

over de verkeerde inbeeldinge der Lutherfche : „ De meefte menfchen

„ misbruiken heedensdaags de Chriftelyke vryheid , en roepen genaade

,

„ genaade, derhalven behoeven we dan geen goed te doen , noch quaad te

„lyden. Deeze maaken uit genaade moedwilligheid, dat is, eeneige

., luft om te doen wat zy willen , en uit de vergeeving der zonden , eene

,, vryhéid van te zondigen , gelyk als 'er teegenwoordig maar al te veele

„ zulks doen. (<?)

Ereerivk 3- Verders gedenkt hy, dat ook de vyanden zelfs deeze verdorvent-
kcveu. k^ aan je Zyne , heel wel waargenoomen en gemerkt hebben : Zy ver-

ivyten ons , zes^t hy , e/at zy ivel geduurig het Euangelium van ons hoorett

prediken, maar wy zien ondertiijfcben niet Euangelifcb: Ja ,zy zeggen, wy leere*

anders , en wy leeven anders. (ƒ) Het welke hy op die plaats wei in de fwak-

ke verontfchuldigt , maar in de boosaardige elders dikmaals beftraft heefr.

Als daar hy onder anderen oprechtiglyk bekende : „De Chriftenen zyji

„ niet zoo gemeen , dat 'er zoo veele zich op eenen hoop zouden kunnen

Marais „ vergaaderen. Een Chriften is een zeldzaame voogel. GaaveGod! dat
Heiden». ^ Wy ( Lutherfche ") voor het grootfte gedeelte , maar Hechts goede

„vroome Heidenen waaren , die het natuurlyke recht wel in acht naa-

„men , ik zwyge noch het Chriftelyke. (g) Endaar hy van de ondank-

baarheid , en't verftokte gemoed der meefte menfchen klaagde : „Om
„ de menfchen hadde ik wel alle daagen reede om te zeggen : Nu , loopt

heen

(6) Apud Seckcndorf. Lib. I. p. ioi. (c) Tom. VI.p.62. (d)Tom. V.p.736. C«)Tom.IV.

Jen. Lat. p. 307. (f) Toni. Vil. Altenb. p. 606. (£)Tom. lll.p. u8.
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heen en helpt u zelfs , of krygt een ander in myn plaats. Want geen J«r Mn.

"ding ter weereld verdriet my meer, dan dat ikdaagelyks zulk eene
"

,'fchrikkelyke ondankbaarheid zien en ondervinden moet. (/;) Inzon-

derheid getuigt hy van dieelende en verdorventheid , die hy het naafle

ontrent hem zag , waar uit hy wel licht kon afneemen , hoe het 'er elders

buiten zyne teegenwoordigheid , ja ook na zyn dood moogelyk zoude

toegaan. Waar van in dien tyd zyn bekende vriend aldus fpreekt: in 't

bezin des dertigden jaars ontflak zynenyver teegens zyne eigene Kerkelyke leede-

maaten • hy deed voor ben dan eene heftige boet-predikatie , roepende , ach en

wee over haar uit , byna gelyk als de Heere Chrifius teegens die van Capernaum en

Bethzaida. 'Vaut hetfeheenhem toe , als wilde men ook Gods Woord'zelfs tot een Luiers

hoon en fpot maaken.... De Doftor liet toen genoegzaam opentlyk blyken , voortaan

nooit meer te willenprediken , en hy hield daar meede ook een tyd lang op , tot dat

zyn gramfchap wat verkoelde, (i) Ja daar na , in 't Jaar 1545, is hy in der J£^
daad van Wittenberg af , tot den Vorfl Joris na Merzeburg getrokken ;

"«berg.

hy fchreef ook aan zyn vrouw , dat hyniet weeder wilde daar na toe

koomen , en dat zy alle het haare maar verkoopen zoude ; want

de Elementen zelfs zouden haar doch tot Wittenberg na zyn dood

niet willen verdraagen. De oorzaaken hier van werden aldus befchree- ^7**
ven : Na alle vermoeden wierden 'er in Wittenberg groote ongebondenheeden en er- d*n ^»

verniffen bedreeven , niet teegen-flaande zyne trouwhertige waarfchouwingen , tenberg,

vermaaningen en emftige beflraffingen , die ook hoe langer hoe meerder hadden

tocenoomen , waar door hy dan gantfeh moede , verdrietig en moedeloos wierd,

doordien het hem zeerfmerte , dat hy met alle zyn leeren , prediken en aanbonden,

zoo weinig zoude moeten uitrechten. Gelyk als hy dan ook naauvvelyks , door

veel bidden van den Keurvorft zelfs en andere , zich heeit laaten overree-

den om weeder daar heen te trekken, (k) Het welke ons in de grond ver-

dorvenen en boozen toeftand der Lutherfche van dien tyd , waar onder

de Wittenbergers wel de eerfte en voornaamfte zyn willen , genoegzaam

voor oogen ftelt , als van welkers verbeeteringe ZJfj^r zelfs t'eenemaal

gewanhoopt heeft , en korts daar na ook gefturven is.

4. Neevens Luther erkenden ook reeds toen ter tyd al eenige andere , Gem;ge-

die noch oogen hadden om te zien, deezerampzaaligheid. Wes-halven lni£™

zy dan ook van de tyden van Luther , en des zelfs Gemeentens , zoo als
Leetlats '

ze van de andere Seften onderfcheiden werden , zonder eenigen fchroom

aldus fchreeven. Ook veele andere van de onzen rechten booze ergernijfen aan,

zoo wel door hun ongebonde leevens als averechtze leeringen. Want na dat zy door

het Euangelïum , van de dwinglandye der Pauzen bevryd waaren , zoo misbruikten

ze de Chriftelyke vryheidten uitterflen ; zyflampampten , leefden in onkuisheid,

brouwden de eene oneenigheid op de andere , zyjludeerden gantfeh niet , en zy lei~

den zich maar alleen op het lafleren enfchelden , zyfehonden de Overigheeden

,

ftreeken maar de Munnikken en Bagynen wat door , hetgeene degemeene mangaer-

ne hoorde. (/) Een ander , die wel niet in alles met Luther t'eenemaal over-

een ftemde , maar die in alle de Gezindheeden veele gebreeken zag

,

fchreef ook reeds al in 't Jaar iyxx, zeer nadenkelyk hier van: „Het is *&<&&*-

„ niet genoeg , dat iemand zich voor Euangelifch uitgeeft. Veele verlaa- Euangdi.

„ten nu alles , zy doen geen gebed meer, ze vallen niet meer , geeven
lche '

„ niets meer. Zommige Munnikken hebben de kappen al te ras weg-ge-

„wurpen , andere hebben de beelden verbrant, vleefch gegeeten , en

,, andere dingen voorde fvvakke gedaan , die zich zelfs wel Euangelifch

„noemen $ maar zymoogen wel veel eer duivelfch zyn. Uitdeezeftin-

II. Deel. Nn „ ken-

(h) Tom. VI. p. 60. (/) Matthefius Leben Luth. VIII. Pred.p.88. (*.) Tom. VIH. Altenb.

p.joi. (/) Matthefius l.c. XI. Pred.p. 136.
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„kende goddelooze vruchten nu kan men geenen goeden boom kennen.

,', Niemand kan Euangelifch zyn , 't en zy hy een waarachtig gelooye
"
heeft , en het zelve door de liefde geftaadig oeffent , zyn kruis geduldig

'draagt > en de hoope vaft houd. (w) £n de bekende Hans Sachs , van

Num'oerg, fchreef noch al te vooren , in 't Jaar i f14 , ineenuitgegeeve

t'zaamenfpraak , tuffchen een Euangelifch Chriften en een Lutherlch

,

(waar in het aanftootelyke leeven van zommige, die zich Lutherfche

noemen ,
vertoont , en broederlyk beftraft werd , ) onder anderen aldus;

„ Indien 'gy-lieden Euangelifch waart , zoo zoud gy ook de werken des
"
Euangehums doen. Daarom , byaldien gy uit het Euangelium ge-

"
booren Waart , zoo zoud gy het Euangelium ook aan uwe Meede-broe-

"
deren vriendelyk verkondigen , en een godzaalig leeven voeren , ge-

"
lyk als de Apoftelen. Indien gy Lutherlche , zoo vroom en onaan-

"ftootelyk wandelt , zoo zoude uwe leere ook een veel beeter aanzien

'hebben voor alle menfchen 5 die u nu Ketters noemen, zouden u dan
"
Chriftenen heeten. Maar met het vleefch-eeten , raazen , Papen-fchel-

"
den , twift-ftooken , befpotten , verachten , en allerhande fchaamte-

"loos bedryf , hebt gy Lutherfche zelfs aan de Euangelifche leere eene
"
aroote verachtinge toegebracht. Het is , helaas ! zonneklaar , e. z. v.

Taeen ander verlicht man , heeft onbefchroomt toen ter tyd bekent t

Dat de Babilonifche hoere , zoo wel in het Pausdom als in 't Luther-
"
dom , zaten regeerde, en dat wel op eene onbefchaamde vleefchelyke

"
wvze , grof genoeg , en dat beide die Kerken zufters waaren , gelyk ;

"
als Sodoma en Gomorra , ja twee rechte Antichriftenen. (w) Noch an-

dere , die veele dingen, die onrecht en ongoddelyk waaren , in de Gezint-

heeden zaagen , en die in 't eerfte meede teegen den Paus geftreeden had-

den ,
waarichouwden opentlyk de menfchen al in den eerflen aanvang dep

Reformatie , voor zulk een verval, dat door zich zelfs te verheffen , en an-

dere te verachten en te verwerpen , heel licht gelchieden kon. Derhal-

ven fchreef iemand reeds al in 't Jaar 1525 , aan cle Wittenbergers : „ Hy
zorsde , dat moogelyk die geene , welke het Euangelium het eerfte aan-

''

eenoomen hadden,het zelve ook wel het eerfte weeder verliezen moch-
"
ten wanneer ze van den geeft der liefde en vreede verlaaten wierden.

(0) En de beroemde Erafmus , oordeelde in 't volgende jaar , van den

toeftand der Lutherfche aldus : „ Luthers aanhang zal zich eindelyk zelfs

verbreeken , fchoon dat ook niemand daar teegen fchryft , en de Paus
"
en de Keizer maar ftil zitten. Want zoo zeer zyn zy onder zich zelfs

'

oneens : op dat ik nu niet zegge van het leeven van die menfchen , wel-

',',ke na ons Euangelium , gantfch niet Euangelifch zyn. (/) Hetgeene

hy dan ook in een byzonder boek , in 't Jaar 1 5 19 , noch al meer en in 't

breede vertoont heeft, waar van den tytel is, Teegen eenige , die zich val-

fchelyk Euangelifche noemen. Daar in hy dan onder anderen het volgende

aanmerkt : „Ik kan daar veele van de Euangelifche aanwyzen, die erger

zyn geworden als voorheene. Men heeft wel de beelden uit de Kerken
V
geworpen ; maar wat voordeel doet dat, wanneer men in 'th^rtenoch

",zoo veel a'fgooderye heeft ? Ik zie ook niet uit wat reede eenige mee
", zulk een yver de beelden afgeworpen hebben , als alleen , dat ik het
','

voor een teeken hunner overeenftemminge houde. e. z. v. Om nu
',', noch van andere plaatzen te fwygen.

<. Dat nu dit niet maar eenigzins van de vyanden aldus is uitgeftrooit,

maar

(m) D Cafpar Gntteliusap.Seckendorf.Lib.I.p. 25-0. (»)Rup:rtus Mosham ap.eundemfup-

plem. lnd. I.n. fa. (o) Joh. Landlpcrgius in »,.<r<p«,ii,« ap. bcultetum Anoal-P. H.p.3^ [p)L>i°i

X VIII. Epiftolar. Epilt. ad Gcorgium Sax. Ducetn. p. ioó.
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maar in der daad is waar ge weeft , zulks zal niet alleen het volgende ver- jwm&
haal toonen , maar dit hebben ook verftandige mannen genoegzaam be-

"

merkt. Gelyk als iemand , die in deeze Hiftorie zeer ervaaren , en ech-

1 ter ook een groot begunftiger van Luther was, dit in 't korte vervat al-

dus fchryvende : ,,Het is wel tegelooven, dat niets altoos de verdere ^""^t
,, voortplantinge der gezuiverde Gosdienft meerder belet heeft , als dat Refoima-

,,de onderhoudinge der goede zeeden al te zeer verviel, en hetleeven
"

;„van de heiligheid der Leere zoo baarblykelyk verfchillende was.

„ Het welke aan veele der teegenpartyders deed gelooven , dat men heel

„uit andere oorzaaken, als uit drang des geweetens , ofom de waarheid

„ zich van hen hadde afgezondert. (<ƒ) Ja , wat heeft men meerder bewys
daar toe van nooden,daar Luther zelfs dit meer als al te duidelyk bekent,en

ook van het aanftaande verval geiproken heeft:Gelyk als,toen hy in't Jaar HaajHg

1 5 3
1 fchreef •. ,, Wee het welgaan en goede gemak , dat'er voorheene ge- Eua^eh"

„ weeft is , en zy teegenwoordig wenfchèn en begeeren ! Want dat is een ums '

„ ontwyfelbaar teeken, dat de duivel aldaar met alle geweld heerfcht , en

„dat geen Chriftus daar ter plaatze is. Gelyk als ik, helaas! vreeze.dat

„ het al weeder zoo gaan zal, en NB. dat het Euangelium maar al te vroeg

„ van ons Duitfche zal weg geraaken , waar toe zulke fchreeuwers tee-

„ genwoordig hun uitterfte beft doen. (r) By welke woorden in de Alten-

burgfche druk deeze ftaan , die van de bedroefde vervullinge der zelve ge-

tuigen. Ach ! gy zalige man , wat hebtgyfcherpe oogen gehad ! En in 't Jaar

1539 , heeft hy aldus gefchreeven : „Ik voorzegge nietgaerne, enik Lutheri

„wil ook niet voorzeggen, want wat ik voorzegge, inzonderheid het klacht8n -

„quaade , dat komt in 't gemeen meer als my lief is.... Dochikvreeze,
„het zal ons Duitsland ook noch eens zoo gaan als Jeruzalem.... Maar
„wy achten 't niet, ja al immers zoo weinig, als dejoodendegramfchap

i, der Romeinen , wy zondigen daagelyks maar meer en meer , zoo dat wy
„ genoegzaam een verdorvene groeve en vat werden.... Want zeekerlyk

,

„ het wil ons Duitfchers gelden , inzonderheid in 't fpel , dat de Duivel

„in't zin heeft, omdat hy het Woord Gods by ons vind, het welke hy

„ niet verdraagen kan. En byaldien wy het zelve niet beeter zullen ee-

„ ren , maar zoo voortvaaren met het te verachten, en in onze verdere

,, ondankbaarheid , zoo zal noch eindelyk tot ons gezegt werden: Gy
„hebt den tyd uwer bezoekinge niet inachtgenoomen. Als dan is het

„gedaan , en heeft het de Duivel reeds gewonnen. Want, indien wy
„het Woord verachten, zoo veracht het ons weederom , enhetfcheid

„zich van ons af, gelyk als wy ons van het zelve affcheiden. Daarvoor

„ ons Godtenminften altoos by onzen tyd , genaadig bewaare ! Amen.
Waar meede deeze zyne andere woorden ook heel wel overeen koomen

,

als hy zegt: Het zal noch al veelflimmer werden, wanneer nu het Euangelium

werd weg-genoomen , of dat 'er andere valfche Leeraars koomen , waar van de eene

dit en de andere dat leert. Het welke immers, totopdeezen tyd toe heel

wel geraden is.Waar van men wyders het byzondere boekje van Joan Sau-

bertus ,
genaamd, Lutherus Propheta Germanice , [Luther, een Propheet van

Duitsland ] kan nazien. O) Deeze en diergelyke andere nadenkelyke

woorden zyn Luther , reeds indien tyd al door de openbaareen overtol-

lige grouwelen der Lutherfche als uitgeperft geworden, daar beneevens

hy ook niet duifterlyk te verftaan heeft gegeeven , wat 'er naderhand , als

de zeeker- en geruftheid toenam , noch wel gebeuren zoude : Gelyk als

dan iemand van hem verhaalt : Waarlyk , waarlyk , de ziele van deezen vroo-

Nn z men

(5) Seckendorf. prasf. ad Comment. de Luth. (r) Tom. V. Altenb. p. 8
1
9. (j)Ibid. Tom. VIII.

p. 3iS.und inderKirchen-Poftill.VH.Trin.
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jaar md. men ouden Heer wierd ook daagelyks geplaagt , door de ongerechtige werken , tta~

totMDC- j.^ {
, ^ a z00veei zienenhoorenmoeft , als de Godvreezende Loth NB. tot So-

dom.^O Derhalven heeft de booven gemelde Scjiryver ook niet ten on-

rechte , het Lutherdom een Sodom en Babel genaamt , en andere, die

men anders verworpen heeft, hebben meede van des zelfs verbafteringe

met waarheid getuigt.

6. Naderhand , in 't jaar 1556" , gaf Andreas Mufculus , tot Frankfurt

aan den Oder , een boekje uit onder deezen tytel : Prophetie en voorzeggin-

ge , van den Soone des leevendigen Gods , onzen Heere Jefits Chriflus , aangaan-

de de aannaderende , en alreeds voor handen zynde , toome , (ïraffe, rampzaa-

tigheeden en ongelukken over Duitsland , in 8 V°. Waar in deeze man niet al-

leen de klachten en dreigementen , voor die zelve tyd , maar ook de voor-

zeggingen van de volgende tyden, ons heel klaar voor oogen geftelt heeft.

In de voorreede fielt hy onder anderen dit ter needer : ,, Slimmeren
uittetfte „boosaardiger volk , en dat met meerder en fwaarder zonden belaaden

„was, en is 'er byna nergens, van 't begin der weereld afgeweeft, als

„ 'er teegenwoordig in Duitsland is. ( En dérhalven ook in 't Lutherdom,

en onder de andere Seiïen.} En nóch: „Wy zullen niet ophouden van

„ roepen , maar onze flemme verheffen ,
gelyk als zy in de boosheid op-

„klimt en zich verheft , tot zoo lange, dat het alles te gronde gaat en
„overhoop valt , gelyk als het in de Zondvloed tot Sodoma, Gomorra
„en Jeruzalem gefchied is. In het Traótaat zelfs zegthy, pag. C. § 1.

wel uitdrukkelyk : „ Chriftus heeft Matth. xxiv. van de Chriftenen , in de

„ Landen na 't Wellen vvoonende ,
gantfch verfchrikkelyk gepropheteert,

„ dat zy 't met het verachten des Euangeliums , en hunne zorgeloosheid

„erger maaken zouden , en Gods toekoomende gramfchap en ftraffen

„ meerder verdienen en op zich haaien $ dan ergens ooit in de overige drie

déelen des weerelds gefchied is. Hy voegt ook verder , p. C. 3-daarby.-

„ Wy fchikken ons t'eenemaal na dat geene , het welde Chriftus van ons
„ voorzegt heeft -. want van nu voortaan , de boosheid niet alleen de over-

„ hand genoomen heeft , maar ze is ook tot den hoogften top toe opge-

„ klommen , de liefde is niet alleen verkoud , maar zelfs ook geheel en al

„ uitgebluft , het Euangelium werd met de uiterfte verachtinge gepredikt.

e. z. v. Diergelyke bittere en zeer beweegelyke klachten 'er in deeze en
andere fchriften noch al meer te vinden zyn. Doch ik zal dezelve alhier

,

om niet al te wydloopig te zyn voorby flappen 5 en maar alleen noch ee-

nige plaatzen bybrengen ,.die aanwyzen zullen, hoe het voorts na Luthers

dood en vervolgens in 't Lutherdom geftaan heeft. Melanchthon zelfs , die

anderzins zich noch altoos met valfche , vernuftige en andere fchyn-
gronden troofle , en die niet veel vaneenen rechten ernfl en doorbreuk
hooren wilde , moefl echter zelfs bekennen : „Dat den Lutheraanen

„ veele aanftootelyke dingen met waarheid verweeten wierden , om dat
„men de vryheid misbruikte: waaraan nochtans de Leere in zich zelfs,

„ noch ook de Hooge-Overigheid niet fchuldig was. Want indien de Lee-
„ raars en Vorflen hun ampt recht en wel waar naamen , zoowaarenzy
„buiten fchuld. Maar hy vermeld ondertuflchen noch bewyft niet daar
by , dat dit ooit gefchied is. («) En op een andere plaats belyd hy ook

,

dat 'er 'm 't korte eenegroote duijlernijfe zoude ontjlaan. (x) Sarcerius ging noch
al veel oprechter , en loochende niet: Dat het , helaas! maar al te waar
was ,

dat de menfchen in deeze laat(le tyden , in eene zoodaanige venverringe en
ongeregeltheid geraakt waaren , dat het zich byna liet aanzien , dat alle moeite

om

(0 Matthcfius 1. c. p. 137. («)Libro deofficioPrincipum, quod mandatum Dei prscipiateis
tollereabuius Ecclcfiafticos. VVitteb.

1 J39. 8. (*) Vol. I. Epilt. ad Petrum Petrerium. p. ƒ is.
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om eenige goede orde ofverbeeteringe , aan te fiellen te vergefs zoude zyn. (ƒ),{,_

7. Verder fchryfc deeze man ook noch , in 't voorverhaalde Boek. Aveiechri

Het isfibrikkelyk om te hooren, dat bet Euangelium
, doordien ivy bet misbmi-f™^'

ken , den Duivel cirzyn ryk zal voordeel doen ; Maar , bet is noch al fchrikkely-

ker , dat zommige Predikanten , om bun eigen nuts en gemaks wille , hier van de

oorzaak zullen zyn , nademaal zy maar een half, en geen geheel Euangelium pre-

diken, e. z v.C*) En de booven-gedachte Muftuliu gaf, onder anderen , f^Têr

ook deeze getuigeniffe van de Lutherfche : Indien iemand lufl heeft , om $™l~

eene groote meenigte boeven , moedwillige menfchen , bedriegers , wijfelaars , en

woekeraars te zien , die ga maar in eenftad, daar bet Euangelium gepredikt wordt

daar zal by ze met boopen vinden. Want bet is waarachtig , dat men geene moed-

williger menfchen , by wien alle eerbaarheid en deugd t'eenemaal uitgeblufcbt is,

ergens vind , noch onder Heidenen , gooden , of Turken , dan by de Euangeli-

fc'be , by welke de Duyvel t'eenemaalis los gelaaten. Gelyk als ook noch een öngodi.

ander," ontrent die zelve tyd, aldus ichryft : Nu de Paapfche Godsdienfl
&"ye '

tütiebannen is , zoo beginnen de menfchen niets altoos meer te gelooven ; en, door-

1 dien zy zien, dat zy van de banden des Pausdoms zyn los gemaakt , zoo willen zy

\
ook , 'van 't Euangelium , endegebooden Gods zelfs , geheel ont(laagen , en los zyn,

\en, dat van nu voortaan , dat geene recht en billykzynzal , wat hen haar eige

goed-dunken en herffenen maar verbeeld, (a). En vervolgens gaf Mr
. Joan

Cuno, Predikant tot Saltwedel, een boek uit, met ditopfchrift : 4<tn- ™f£{d
leidinie , om den fpiegel aller flanden te vertoonen , en , dewyle zy alle aan 't m aik

vervallen zyn geraakt , hoezjweeder inftaat konnen geflelt werden. In het wel-
ft3n ^

kehy, door alle foorten van menfchen, omftandig bewyft en beklaagt •,

dat alles t'eenemaal, tot de grond toe, onder de Lutherfche bedorven

was , en derhalven wel eene geheele verbeeteringe , of nieuwe Reformatie, Reforma-

i
vannoodenhadde. Het jaar-getal heeft hy in deeze verzen beflooten : deLml"-

[ En het maakt uit 1 5 7 1. ] % no°"

Cïjut tofêl iïjr fïattte/ alftiglritf)/

Walt iïjr feptt ttb in <£lf)2ijti fttkt).

fDat is : Bekeert u , gy volkeren en flanden al te zaamen

,

Zoo gy vdn Cbrifliis Ryk wilt weezen erfgenaamen.]

Waar uyt men ziet , hoe dat , ten minften , noch al veele verftandige

menfchen erkent hebben , dat 'er , in zulk een baarblykelyk verval , wel
eene rechtfchaapene veranderinge ten hoogften noodig was. Waar op dan

ook de nuttelyke fchriften van Sarcerius , en andere , gelyk ook , zom-
mige Raadgeevingen , (Confïlia') gedoelt hebben , doch zonder eenige

vrucht. Weshalven een zeeker Predikant wel te recht fchreef: „ Nie-

,, mand kan nu waarelyk loochenen , maar in teegendeel , ieder een moet
i ,, bekennen , dat 'er , byna , geen ftand altoos in de weereld te vinden is,

I „aan welke men de verbaftering niet handtaftelyk , en zonneklaar, zien

,, kan Opdat een ieder , in zyn eigen ftand, die gevaarelyke verbafte-

„ ringe recht mooge bemerken en erkennen , en daar door ook aange-

„ prikkelt werden , om eene ten uitterften noodige reformatie aan te

„ vatten. Waar by hy ook noch deeze verzen gevoegt heeft

:

Hinc cognofcat enim mundi non munda ruentis

In pejus , quam fint omnibus acla locis.

Omnia quam vitiis retro fublapfa ferantur,

Sitqiie ferè in terris nomen inane , Deus.

Nn 3 Om-

(y) Pnef. ad Lib. voneitierdifciplin. ($ Ibid. p. 197. (4) Spangenberg, in der wahrhafftigen
euehlung der Wolthaten Gottes, fo Teutfchlant durch Lutherum erzeiget feyen.
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j^r md. Omnibus inde Ucis , regionibus , urbibiis , aulis

,

Et mala , <§J" exiflunt mille pericla lonis.

lila fecrefccntis cumuUnt modo tempora mundi :

Mutidits enïm inverfus : perditus inde malis. (J>~)

De zin is : Hier uit kan nu een ieder zien , dat het overal in de weereld erger en

erger is geworden , dat alles door de zonden tegronde gaat , en dat God zelfs maar

eenydele naam is op der aarden. Overal in alle landen ,/leeden en Heeren Hooven,

zyn de goede menfchen in ditizent gevaaren , én zy moeten ontallyke rampen uit-

flaan. Hier meede is deeze afgaande weereld t'eenemaal vervult : want zy is ver-

baflert en verzoopen in 't qiiaade,

8. Weshalven dan ook Luther zelfs te zyner tyd openhertig bekent

heeft 5 dat de Lutherfche niet alleen in de waarheid en rechtzinnigheid

niet bleeven , maar ook de Papillen niet eens gelyk waaren , ja dat ze veel
slimmer eer erger wierden , alszy tevoorengeweeftzyn. Het zoude 'er alzoo gaan, datna-

fhin't derhand zeven boozer duivels de menfchen zouden bezitten,daar hen voorheen maar
pausdom.

een Du
-

lvei hezeeten hadde. Waar beneevens hy vervolgt : ,, Gelyk als het

„ ontrent de Jooden gebeurt is , die te vooren nooit zoo boosaardig waa-

,, ren , dan na dat hen 't Euangelium verkondigt was. Eeven zoo zyn wy
„ook onder 't Pausdom zeevenmaal (dat isveelmaal) flimmerHeide-

„ nen geworden onder den naame van Chriftus,als wy voorheene geweeft
vetUesdes Zyn. Waar na hy 'er noch byvoegt „ Indien wy het verwaarloozen ,

ïiums. „zal t ons na dit groote licht ook alzoo gaan, dat wy nimmer zuilen

chrlftc*- " werden als voorheene. (c) En noch : „Wy moeten ons daar over niet
nen onder

,, verwonderen , dat veele het Euangelium lafteren : het is noch al

fcho .

lc,r
"

„ wonder,dat gy 'er noch twee ziet die oprechte Chriftenen zyn. (^/) Het
welke waarlyk geene beetere befchryvinge des Lutherdoms was, als men
anderzins van 't Pausdom gewoon is. En verders : „ Indien dejongfle

„dag niet haaft komt , zoo zal het weeJerzoo, ja noch al erger werden
„ dan in 't Pausdom. Alzoo , dat ook de Dodooren en andere Leeraars

„ zelfs , van God noch zyn gebod meer weeten zullen , veel minder
„noch van Chriftus. (f) Ellendiger en bedroefder had hy immers dien
toefland niet konnen afmaaien, als hy uit ondervinding daar van getuig-

Gimvei de. Naderhand fchreef ook een verlicht man hier van aldus : ,, Hec heeft

woeftSge. „ 'er noch nooit zoo Hecht en gevaarelyk geftaan oftoegegaan , zoo lanff

„ als de weereld gefchaapen is geweeft , en 'er menfchen op de aarde ge-

„ leeft hebben , als het , helaas ! God ontferme zich onzer ! in deeze

„ teegenwoordige tyd ftaat,en noch werd de ellende en rampzaligheid,van
„ dag tot dag al geduurig grooter en onverdragelyker. (ƒ ) En een zeeker
Predikant, ontrent het laatite deezer 1 6de eeuw e, fchryftaldus : „Alle
„ boosheeden zyn nu op 't hoogfte gekoomen , en geheel gemeen gewor-
„den , in fteeden , landen en volkeren , het zy dat ze Rooms-gezind
„zyn of Lutherfch , zoo dat men bykans heiligdommen daar uit maakt.

ig) Waar door hy dan beleed , dat 'er nu geen onderfcheid altoos meer

,

tuffchen Papiften en Lutheraanen te vinden was.

onder de c>. Hoe ellendig het 'er in Luthers vaderland zelfs geftaan heeft , zulks

fherfchén^ verhaalen ons de Gefchied-fchriften van zyn leevens-loop ook noch: G e-

lyk als voornaamelyk , het goddelooze woefteleevender Graaven van
Mansfeld in dien tyd , waar van nu reeds alhier booven , by Luthers over-
lyden is vermeld. Want zy leefden niet alleen in eene geflaadige vyand-

ichap

(l) Joh. LctznerDaffcl.Chron. Lib.IV.P. II.p.r 3 . COKirchcn-Poft.P.I.amlII.Sonntagiii

der Faftenp. 300. (d) Tom. IV. Jen.Germ. p. 1 19. (r) Haufs- Poll. p. 373. (ƒ) Paul Jenilch i^urge

7.u AugfpurgimSeelen-Schau.p.bij-ó. {g) Jcniiius Aanal. Annsbcrg. Appeud.p. Ó4.
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fchap 1
oneenigheid en twift onder mal Luidere m . maar'zy drukten ook i«rMti

de arme ondeidaanen zeer hart, en verbraflen liaare goederen op deal-""
MDC '

Aor ro> keloofle wvzc (A) Naderhand fchreef haar z\&t Superintendent , Jww
I I _ I _ IT 'l/i M.iu»vcld.

Mr
. Cyriacus spangowerg , van hen , wat hy zcils ers aaien badde , naame-

lyk . dat de meefte tyd \ in dieHeerenmct vreetenen Zuipen doorge-

bracht wierd . en dat /y dat gefraadig overtollig drinken en zuipen , ook

zelfs onder de fchrikkelykfte teekenen van de toorne Gods niet hadden

naeelaaten, maar da ir in na hunne gewoonte, geduurig onmaacig voort-

Devaaren. Verders , dat 'er eens de Aarts-BifTchop van Maagdenburg tot

hen nekoomcn zvnde , alles zoo uittermaaten derrei was toegegaan , dat

ZY ook uit enkele baldaad igheid enjokkernye,henalle tezaamen de baar-

den baddea laaten atfnyden. En liy voegt daar noch by: Dat dit voor die

aeene , welke over de gramfebap Gods , die hen zoo kortehks verfcheenenwiu ,

noch met recht ont/leit waaien , en die noch bekommerd behooren te weezen , hoe

deeze oordeden Gods , door waarachtige boete en bekeeringe , doch mogten afge-

wend werden , ten uuterfleu bedroeft om aan te zien vw gewee(l. Ol het nu on-

trent i'a'/.icn diergel) ke omfbndigheeden meer , waar is geween;, wat

iemand niet lang daarna heeft gelchreeven : Dat namelyk, Luther , in

het Graaffchap Mansfeld , zyngee/t enpenne gelaaten hadde , (/) kan men licht

aineemen. Ten minflen gaf naderhand , ontrent het laatfte derzelveeeu-

we , een ander Superintendent tot Eizleben , van dat Gevveft een Hecht

getuigenis , bekennende, dat de Kerke-boeken aldaar toonden , dat de Dui-

vel in de kinderen deezcr weercld machtig en werkzaam genoeg gcwecjl was. (/•)

Doch wy zullen eerÜ noch eenige beiydeniifen in 'c algemeen, van de Ifjj^

volgende en laacfle jaaren der voorgaande eeuwe hooren , en als dan tot <w«n«

deaizonderlykebetrachtinge vandegefteltenis in 't Liu herdom overllap- der 16

c

pen. \'-\n deeze groote verdorventheid dan getuigden meede de bekende
ecu * e*

gezangen, welke ontrent dien tyd gemaakt zyn , opentlyk : gelykals

by 'vcorbeeld , in het lied: <£Sfjtt {jat DiljEf £UcltlgC[iUin : ftaat , dat het ^n^
orootjle gedeelte niets altoos na het Euaugclium vraagde , en dat de geld- zucht en geza"g

'

".

'/ woekeren de overhand alomme hadden genoomen. Men roemde wel op het Ettan-

'iclium , maar niemand wilde nochtans voor zich zelfs vroom werden , men befpot-

'te den goeden God, jpreekende niet te min , 't en heeft geenfwaarigheid. De wee-

reld pleegde zoo veele boosheeden , als of' er geen God in den Heemelwas , na wien

men ook niet gaf: De hovaardye overweldigde alles , liegen en bedriegen was geen

fchande meer , de gantfebe weercld ( enalzoo ook het Lutherdom ) was vol

dieven y
z\ badden niets dan vreeten en zuipen geleert , de creatuur zelfs

tvas alle deeze gruwelen moede , en wilde dit he/fche brandhout niet meer draagen.

e.z. v. lnsge'lyks het ander lied : Xc() <Dotttl)Uf Did) crbarmftl t zegt

meede : Dat zoo wel de Herders als dejehaapen , dejhafnu allang verdient had-

den , en dat bet nooitjlimmcr van 't begin der weereld afgewceft was , geen lief-

dr noch geloove was 'er nu meer op aarden,men kon het alles niet uitfpreeken,wat de

weeteU wel met geweldpleegde,zy zoude ook niet eerder daar meede ophouden,voor

en a! eer God baar t'eenemaal verdelgt badde : Mendreefmet Gods Woord maar

de (pot , ia men zeidewd daar is geen God 5 en wat 'er van diergelykeopen-

baare klaagliederen meer wauren , die men tot een getuigenis opentlyk

in de Kerken zong, gelyk als ooknunochgefchied. '

10. Van clen welbekenden D r
. Hierommus il'eller gedenkt een van zyn G .

coede vrienden , ,, dat hy altoos gevreeft hadde, datGodzynegenaade n'ffen vin

„ weeder van de I.utherfche zoude aftrekken , om dat zy zoo uittermaa- iei.

wd '

„ ten ondankbaar , en op eene vleefchelyke en aardfche wyze geruft waa-

5t ren.

(b) Vid. Scc';endorf. Lib. III. Cwirim. p. 634. fcqq. <j) MaDnsfcH^ehrón. cap. 393. p. 476. &
Cap. 420. p.484. (UD. Joh. Forflerus indcrklag-buü-uud l-eur-PreüigtiuEitAben gehalten.
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„ ren. Gelyk als men dit ook daagelyks meer en meer in alle ftanden zag

„gelchieden , werdende de venfteren desonheils, toorns en der ftraf-

„ fen , aan alle kanten opengezet. (/) Mattbefius , Luthers leerling , fchreef

ook onder anderen aldus : „ God heeft ons nu over de 60 jaaren lang , zyn

„Euangelium verkondigen en met allerhande genaaden-giften, rykelyk

„bezoeken laaten e. Z.v Poch hoe \vy onsdaarnadraagen , hoewy

,,dat hooren en opvolgen , zulks ftaat, helaas! al te klaar voor een ie-

„dersoogen. Het gaat, gelyk men zegt : Waar Gods Woord het over-

„vloedign'e en 't zuiverfte gepreedikt werd , daarisdeverachtingedes-

„ zelfs ook het grootfte , en de uiterfte ftraffe het naafle , alzoo God niets

„ minder verdraagen kan , dan het verachten van zyn Woord. Het klein-

,, fte deel der menfchen , fielt zyn leeven na het Euangelium aan , elk wil

„wel ongefïraft blyven, maar doet ondertuffchen wat hem behaagt, (m)

Endiergelyke klachten vind men overvloedig in de overige Predikatien.

<V) Hier beneevens hebben ook de Geleerde , zelfs op de Hooge-Schoo-

len daar van moeten getuigen , en bekennen , „ dat men nu voortaan meer

,, op dat geene zag , het welke door veel difputeerens wierd goed gekeurt,

„als wat men voor een leeven leide. En de leere van de vryheid , die

„voorheene vergeeten was , had men zoodaanig weeder uit de hoeken

„gezocht , dat ze nu tot een groote ongebondenheid misbruikt wierd.

(0) „Wat kan men voor een tyd, vraagde iemand , by menfchen geden-

„ ken , noemen, die verdorvener inleeven , en flimmer verwert is ge-

„ weeft , als deeze onze tyd ? Wat voor fchandelykheeden en zonden

„ pleegt men niet al in deeze daagen ? in welke de goddeloosheid onder

„ onder alle , gelyk als een vuur ontftooken is. De vreeze Gods is t'eene-

„ ma^l uitgebluft , en de zorgloosheid neemt opentlyk de overhand , en

„met eene ook het vertrouwen op de tydelyke dingen , de huichelerye

,

,, fchynheiligheid , het nalaaten des gebeds , het vloeken en fweeren

,

„ meineedigheid , toverye , het verachten des Woords en van des zelfs

„ dienaars , een fchrikkelyke en veelvoudige ontheiliginge des Sabbath-

„ dags , ketteryen en dwaalingen , verdrayinge des Goddelyken Woords,
„ verftervinge der liefde ,. ongehoorzaamheidjeegens Ouders en Overig*

„ heeden , twiften , Haan , krakkeelen , vreeten , zuipen , onbe-

„ fchaamtheid, onkuisheid, oneindelyke hovaerdye , nieuwe mooden ,

„ in manieren en kleederen, in 't eeten en het geheele leeven, fteelen, roo-

„ ven , pionderen , uitmergelen , verquiften , gierigheid , bedrog , ver-

„valfchen van waaren , gewicht en maate , verhooginge des koorns

,

„nyd, haat , leugen, quaadfpreeken , boosaardige oordeelen, onder-

,, drukkinge der armen e. z. v. het welke alles heedensdaags tot op den
„hoogften top geklommen is(^>) Andere fchreeven: „ De gerechtig-

„ heid en vroomigheid was nu t'eenemaal van den aardboodem verban-

„ nen , en dat men dit met beeter recht van deeze tyden , dan de Poè'eten

„ van de haare zeggen kon. (j) Als meede : „ De menfchen volvoerden

„ nu niet alleen hunne luften , maar gantfch en gaar de gruwelykfte on-
„ zinnigheid , in haare zorgloosheid en ongevoeligheid , ftortende zich

„ zelfs in alle afgryffelykheeden , waar heen hen maar de razernye dreef.

„ (j) Het was zoo verre nugekoomen, dat 'er noch Godsdienft, noch
„Wet , noch Overigheid meer in acht genoomen of ontzien wierd : ja,
„niet eens de natuurlyke liefde tot het Vaderland , of bloed-vrienden •

„ geene rechten , noch verdragpunten , noch eeden , konden nu meer
gel-

(/) D. Nicol. Selneccerus prsf. adAnaleöaWelleriana. (m) In Predigten vonder Sündfluth.p.

34. («) Vid. Strigenitius, Erklarung desó u. 7 cap. Genef. p. i2>-. Wilhelmus Sarcerius in Pallo-

rali. p. 2. Joachim. Camerar. Vira Mclanchth. c. 82. p. 187. f^JeniliusAnnal. AmKEb.p.63.
(q). Tom. 1. Script. Witteb. Publ. p. 374. (r) Tom. V I. p. 840.

I
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„gelden, doordien de eigenbaat alles verkeert hadde. Men haate , beet K» «o?

„enfloegzich onder nrilkanderen op 't allergrouwelykfte (*) e. z. v.

11. De gedachte D r
. Selnekker heeft doorgaans in zyne fchriiten hier van sa-

van zeer veel gewaagt , en onder anderen , dit volgende op een plaats ter
"'

needer-geftelt: „Hoewyons, in onsgeheeleleeven
, jeegensdeH. Sa-

cramenten houden , cTat getuigt een ieder zyn eigegeweeten. Ondank-

„ baarheid jeegens het Woord en de ontallyke weldaden en gaaven Gods,

,,het misbruiken en lafteren van Gods heilige naam , groocelchrikkely-

,, ke zorgeloosheid inhetleeven, en openbaare zonden teegens het ge-

,, weeten , braffen , zuipen , bedriegen , baatzucht , woekeren , verwaant-

,, heii , onmanierlyke pracht , fchaamtelooze woorden , onkuisheid ,

„ leugen , achterklap en andere diergelyke zonden , zonder getal of

„ fchaamte , zyn nu zoo gemeen geworden , dat men ze byna niet met

„ allen meer acht , en een getrouw Predikant niet weet, hoehy zoodaa-

„ nige ondeugden meer beletten zal... Aangaande ook deLeere, daar

„van wil nu ieder een rechter zyn, fchoon hy "er niets altoos van ver-

gaat, noch ook God vreefh (f) Alzoo dat hy zonder eenige fchroom,

beleed , dat het nu overal in leere en leeven , tot op het laatfte toe ge-

koomen was. Gelyk als meede een zeeker Schryver zyne Hiftorien

van deeze eeuwe alzoo belloot : 't Is alles onder de Chriftenen vol oneenig-

heid en argwaan , de zonde» zyn op 't hoogfle gejleegen , en niemand heeft 'er meer

éen'ïT berouw over. («) Zoo zeer drong de waarheid en daagelykfche onder-

vindinge veelen tot zoodaanige bekenteniffen 5 fchoon zy anderzins wel

altoos gaarne hunne Kerke noch al voor de zuiverde en befte wilden aan-

gezien hebben. De meefle ondertuffchen hielden de wondeen verdor-

ventheid zoo t'eenemaal voor vertwyfelt boosaardig , dat ze meenig-

maal , uit verdriet en vreeze , dat 'er noch al erger gruwelen op moch- voorfpei.

ten volgen , wenfehten, dat dejongfte dag doch maar koomen mocht , en fönlf"

ook in der daad dikmaals genoeg voorïpelden , dat dezelve zeer naby daa £s -

was, en opeen kort zoude moeten aanbreeken : gelyk als het de fchrif-

ten der Godgeleerde van die tyd ook wel uitwyzen. (,v) Veele meenden

,

het was beeter maar ftil te fwygen , als te vergeefs te willen verbeeteren : .

dewyl het doch ' zoodaanige tyden waaren , in welke daadelyk eene noodfehikkelyke

omkeeringe aller dingen gefchiede , en waar inne doch geene vermaaningen iets hel-

pen wilden , zoo dat , door de vergeeffche klachten , defmerte maar tefwaarder

gemaakt wierd. (y) Ja eenige fchroomden niet , noch hielden het voor
onrecht , de weereld en dienvolgende ook het vevbatterde Lutherdom

,

een nieuw Bahel en Sodom te noemen , het welke van een drievoudigvuur in

lichte vlammc brande , naamelyk van 't vuur der zonden , dietotindcnHeemeh n $^°™

fchreeuwden , en met hunne hoogvliegende vlammen , gelyk als de wolken be- LuthèV

(ïormden , en van 't vuur der gramfchap en (IraffeGods. (z) Daarom fchreef
doin-

iemand , na dat hy den ellendigen toeftand der Saxifche Kerke verhaalt

hadde : Sodom is nu door de geheele weereld uitgebreid : Loth werddaar in met

zyngeheele huisgezin gedrukt , tot dat God hem daar uitvoeren, en Sodom eens met

vuur verdelgen zal. (<*) Gelyk als 'er ook reeds al van Luthers tyden ge-

fprooken is , dat zyne ziele zeer geplaagt wierd , om dat hy byna onder

de zyne zoo veel zien en hoorenmoeft, als de vroome Loth in Sodom. (£)

Door welke korte voorftellinge de geheele verdorventheid zeer wel uit-

gedrukt is.

II. Deel. Oo 11. Maar

(») Tom. VII. Orat. Wittcb. p. 8. (f) Tn der Chrütiichcu und nothvrendigen Verantwortung
widerder Flacianerlalleruiig. Ao. 15-70. (u)Crufiusin übro Paralipomenon Annal. Suev. (x) Vid.

Balilius Fabcr, von letztcn H'andeln der welt. Melchior Nicolai HiltoriedesReichsChrifti. &c.

(v) Camcrar. 1. c. p. 242. (j() Jenefius I. c. (4)Hombergerus ap.Fechtium Epill. Theo!. p. ƒ45-

,

(4) Matthefius LebenLuthen XI. Pred. p. 1 37.
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Kdc- I2- Maar
'
wanneer wy op deoorzaaken van alle deeze rampzaalig-

öo^^fcen heeden willen acht flaan , die ook eenige verftandige mannen toen ter tyd
doiyent-^" al wel zaagen , zoo (laat ons het volgende aan te merken. Voor eerir is 't
hc,d

' zeeker , dat het gantfche hoofd krank is geweeft , daar het overige
ne Lee- lichaam in de uiterfle fwakheid en verdorventheid hg •. gelyk als wy

" haaft 'wydloopig van de Leeraaars zien zullen. Derhalven bekenden wel
a"erec

n
htS

voornaamelyk zommige noch yverige Schryvers , dat de averechtze ver-

liüm"
8'" draayinge des Euangehums en des zelfs onzuivere voorfïellinge , mids-

gaadersliet daar uit volgende misbruik , wel de meefte fcltuld hadden aan
zoodaanige aankoomende geruftheid en boosheid. De oprechte Hartoe
Joris van Anhalt ,

heeft wel eer de oorzaaken der algemeene verbafterin'
ge heel wel ingezien : nadien hy niet alleen het goddelooze leeven der
zoo genaamde Euangelifche rond-uit bekende , maar ook den oorfprong
des zelfs aanwees : „ Want het gemeene volk was niet alleen öngeloovig
„ en ongehoorzaam , maar ook de Overigheid zelfs was nalaatig , en vee-
„Ie Predikanten onverlicht en onvveetende, die wel veele vaa 't geloo-
„ve fpraaken ,

maar die daar beneevens de boete en beeteringe tT'eene-

„ maal vergaaten. (c) Andere Schryvers hebben naderhand wel gemerkt,
dat de meefte Leeraars zich fchaamden , om zoö wel de ellendige geftel-

hikhd
cn tems ^er ^er^e

'
a*s ^es ze^ s oorzaaken te belyden. „ Het was , fchree-

dëi'predf- „ven ze, heel fwaar en moeyelyk , om hier ontrent de waarheid uit tecn
" „ vorfchen , nadien de ervaarentheid en de zaake zelfs betuigen , dat fret

„bykans eene onmoogelykheid was , om aan een zoodaanig Predikant
„de waarheid uitte perflen , zoo zeer wilde men alles verbloemen en
„ bewimpelen , en men ftemde daar ontrent , alle met malkanderen over-
„een. Veele waaren in hun zelfs niets goeds bewuft, en vreesden der-
„ halven , dat zy mochten befchaamt en beftraft werden. Daarom ver-
„fweegen zy alles en hielpen malkanderen daar 'm , en zy gaaven var»

„ malkanderen de fchoonfte getuigenifTen , na het fpreekwoorcf: Mutuum
„mulifcabunt : dat is, den eenen EzeJ klouwt den anderen. Andere beel-
„ den zich in , dat dit alles hen niet eens aan en ging 5 andere weederom
„wanneer ze immers van de waarheid getuigenis moeften geeven

, gin-
,, gen alleen op zeer groove zonden 3 meenende , dat ze daar meede had-
„ den voldaan , voor de reit wilden zy eevenwel hunnen naaften niet ver-
„ raaden. Ook waaren 'er eenige, die vreesden , zy mochten zich iemand
„ daar door tot vyand maaken , en die ontzaagen alzoo het gezag , oflie-
„ver de wraakzucht hunner Opper-Paftooren en andere : wesha'lvenzy
„ de waarheid niet zeggen wilden. (V) Deeze oneffenheeden nu , hebben
zich van tyd tot tyd booven-maaten fterk vertoont, nadat zich de ge-
heimenis der boosheid , reeds al by Luthers kexeti zeer hadde beginnen te
beweegen ;

waar van nochmaals eene aanmerkenswaardige bekenteniffe
in zyn leevens-loop te vinden is , alwaar hy zelfs eens deeze taal gevoert

Geveinft. heeft: „Veele zyn ook goed Euangelifch , terwyle 'er noch Kelken, Sa-
LutU " „ craments-kaften en Kloofter-goederen te bekoomen zyn , doch het zal

„ zich in 't korte wel uitwyzen , wie dat met ernft zich aan 't Euangelium
„gehouden heeft 5 God laat zich niet bedriegen, nochblindhokken,
„ hy ziet tot binnen in 't herte. Ik vreeze , dat\ eele , die zich aan onze'
„Leere gehouden hebben , doch fchipbreuk aan hun geloove zullen ly-

„ den ,
gelyk ik ook in teegendeel hoope , dat 'er noch veele , die teegen-

„ woordig met een heete drift en enkelen Paapfchen yver , ons teegen-
„ flreeven , het H. Euangelium noch wel eens zullen aanneemen.

13.,, Want daar is , vervolgt hy verder , veel meer op een vroom Pa-

„pift

(c) In operibus p. 1 18. (</) Wilhel. Zepperus Lib. III. Poüt. Eccl. c. 1 1. p. 5-30.
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„pilt te vertrouwen , die ernftig op zyn Godsdienft fhat , en die J»«tow

„door zyne werken meent zaalig te zullen worden , als op de andere, J^ft»

„die door eene vleefchelyke vryheid en baldaadigheid, geduurig maar
„op den Paus fchelden, hem vervolgen, en zyne moed-veeren helpen

„ uittrekken , en die alleen maar zoodaanige Predikanten gaerne hooren
,

„die op de Abten, Dom-Heeren , en hunne teegenpartyders , boosaar-

„dige en vinnige woorden Uitbulderen. ManaiTes en de H. Pauluswaa-

„ ren vol yvers , gelyk als ook deezen Apoftel van zyne broederen ge- »e"°°8
•'

„tuigt , dat zy eenen yver hadden , fed nonfecundumfcientiam, dat is, «"«"1

„ maar niet met verftand 5 doch zoodaanige menfchen konnen alle daagen Seérde!"

„en uuren wel bekeert werden. Maar al wie uit huichelarye, eigenbaat,

„ ofom dat zy hunne nydigheid en ondeugd mochten bedekken , zich aan

„ onze Religie houden , die (laan zoo lang; als zy 'er eenig genot van heb-

„ ben. Saul en Juliaan bellaan niet , gelyk als <Je ervaarentheid het uitwyft.

(e) Deeze woorden konnen ons toonen , ten deele , hoe groote huichela-

rye 'er zich reeds in dien tyd geopenbaart heeft , ten deele , wat de goede

Lutber , in de volgende tyden , voor een inbreekend geweld van ver-

draayinge en misbruik des Euangeliums gevreeft heeft. Derhalven was uitwtn<liï

hetgeen wonder, wanneer 'er namaals aangemerkt wierd, dat men wel
Ê'

"P "

Luthers naam geftaadig in de mond voerde , doch dat men anders niets van

hem behouden hadde. (ƒ) Gelyk als 'er insgelyks ook op andere plaat-

zen zich geftaadig diergelyke geveinftheeden , en uitterlyk gefwets ver-

toonde. Als wanneer iemand, uit Engeland, van 't begin der Reformatie

aldaar fchreef : Onze Hceren Predikanten meenen , dat hetgenoegis , wanneer

zy by gafhnaalen en andere gezelfchappen , iets van 7 Euangehumfnorken konnen

,

allerhande vreemde vraagen te berde brengen en diergelyke. In 't korte , zoofpeelt

men met Chriflus , het H. Euangelium en zyne Gemeente. Zy zoeken alle maar

alleen hun eige voordeel , niet dat Chrifli is. ik zie niet , hoe dat dit beflaan kan ,

byaldïen men zich met geen grooter emf} en gehoorzaamheid aan Chriflus onder-

werpt, (g) En aldus ging het 'er byna overal , ontrent het begin der Refor-

matie toe , als waanneer de arbeiders, die noch al oprecht waaren , het

alles te gelyk konden waarneemen , en daar de overige het deeze wel wat

leerden naklapperi , doch echter zelfs van de waare kracht en daad t'eene-

maal vervreemtbleeven. De woorden en beloften des Euangeliums vatte-

den zy wel in 't hoofd , leerdenze ook aan andere weeder voorpraaten,

daar van difputeertn ,
prediken e. z. v. Maar de weinigfte was het ernft

,

om in de waare boete in te gaan , gelyk als wy zoo aanïtonds , ontrent de

huichelarye der Predikanten , de zorgeloosheid en de vallche zeekerheid

der toehoorders zien zullen. Een wys man oordeelt van den toeftand dief

tyden zeer wel : „ Dat Dr
. Luther , iti zynen tyd , met de Leere van de

„ goede werken , by 't gemeene volk veel te doen hadde gehad, om hen de

„ ingebeelde verdienden der zelve uit het hoofd te praaten. Doch byaldien

„hy korts daar na, ofnu weeder hadden moeten opftaan, en zien, hoe
„dat zich byna niemand tot eenig goed werk, tereere vanGodbevly-
„tigt , zoo zoude hy buiten alle twyfel , zyne predikatien hier ontrent,

,, heel anders ingeftelt hebben (/;) En een ander ipreekt ook zeer befchei-

den hier van, zeggende : „ Men moeft hier ontrent de eerüe Reformateurs onvoi-

J 1 J • 1 • L 1 J koomeRe-

„ wat toe-geeven, dewyle zy eene zoodaanige vuilnis-bak van verdorven- formatie.

„ heid voor zich hadden , dat ze niet wiften , waar heene zy zich keeren,

„of wat zy het eerfte aanvatten zouden. Want zy hadden zich al byna

„ geheel afgeflooft, in den grond omv erre te werpen,en de verdienilen der

Ooi. „wer-

(#) ApudMntthelïumLebenLutheri p. 145". (f) Apud FechtiumEpifl. Theolog. P.IV. p. 38©;

(g) Paulus Fagius ibid. P. 1. p. 1 1 . {b) Audor der Grundfelte des H . Römifch en Reichs. p. 3 1 .
t

',
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„ werken , midsgaaders den valfchen Godsdienfl te beproeven , zy had-

„ den ook noch al veel na de Overigheid moeten zien , op dan de loop der

,, hervorminge niet gefluit wierd. Waar benevens nochtans zeer wyfïelyk

vermaant werd, dat men naderhand des te yveriger in de verbeeteringe

hadde behooren voort te vaaren , en nu niet alles maar voor goed en rein

aan te zien, gelykals, heelaas! maar al te veel gefchied. (z)

14. Deeze nu verhaalde gefleltenis , aangaande de Reformatie, geeft

ons ook verders een groote oorzaak der verhinderde verbeeteringe te

zien 5 naamelyk , dat men geene behoorelyke en noodige afzonderinge

der boozenen vroome gemaakt heeft, en maar den ruuwen ofonbefchaaf-

den hoop zoo onder malkanderen heeft laaten heene loopen , in 't alge-

meen geleert , geabfolveert , het Avondmaal uitgedeelt , en aan alle de
voorrechten , met de waare Chriftenen deelachtig gemaakt. Lutbersbe-

vattinge en aanflag hier ontrent, was zeer heerlykenaanmerkenswaar-

dig, doch ze heeft nooit voortgang bekoomen. Zyn brief hier van , aan

Nicolaas Huisman, is zeer fraai om teleezen , en 't is ook met eenete be-

klaagen , dat deeze gedachten nooit eens zyn werkftellig gemaakt. Hy
klaagde dan voornaamelyk over de liftige en lichtvaardigegemoederen, die

als vuile fwynen zonder geloove , en zonder verfiand, overal in vielen , zoekende

maar alleen hunne nieuws-gierigheid te voldoen, wanneer 'er iets nieuws aan den

dag quant. Waar na hy toont , hoe dat, indien 't recht zoude gaan, de
waare kinderen Gods eene byzondereverzaamelinge moeften houden,
in welke zy alle de ftukken van den waarachtigen Godsdienfl recht

krachtig verhandelen mochten. En hy belyd verders , dat 'er iets dierge-

lyks tot noch toe niet aangeflelt , maar dat alles noch zeer vermengt was.

(/() En hier van fpreekt hy elders zeerdikmaals , hoe dat hy noch zoo
veel flaan en onverandert laaten moeft, doordien hy geene moogelyk-
heid daar toe zag , nademaal men geen geweld in zulke zaaken gebrui-

ken dorfl. (/) Andere onderflonden zich noch al veel minder , om hier

in iets by der hand te neemen , eensdeels , doordien zy alle op Luther en
des zelfs bedryven zaagen , en zich ook door zyne handelingen teegens
Karelflad en andere , geweldig lieten affchrikken , anderdeels, dewyl
de Overigheid ook zelfs nalaatig was , en 't geene zy noch deed , enkel
en alleen , op het goedvinden der Godgeleerde verrichte. Hier door
wierd men van tyd tot tyd , aan alle kanten , in alle ftanden zorgeloos en
flaaperig , zich inbeeldende , alles was nu reeds wel uitgevoert. Daar by
quam dan de uitterlyke vreede en befcherminge , alzoo de vervolgingen,

voornaamelyk in Duitsland , niet zoo uittermaaten fcherp en meenigvul-
dig waaren , als wel in andere Landen , en dat ze ook met openbaar ge-

weld door de Vorflen afgeweert wierden. En nademaal men het uitwen-
dige Woord noch hadde en predikte , en ook noch eenige andere
goed-fchynende gebruiken en oeffeningen pleegde , zoo wierd men ge-
ruft hierop, enmenmeinderyken t'eenemaal verzaadigt te zyn

, gelyk
als de BifTchop van Laodicea , waar door de naaktheid , rampzaaligheid,

armoede en blindheid niet eens erkent wierd, gelyk nu verders zal ge-
toont worden.

15. Maar, gelyk als nu de uitterlyke rufle een groote oorzaak was van
zulk een ellendigenflaat, eevenzoo, en noch al veelmeer, waaren het
de onophoudelyke dijpuiten en oneenigheeden , die zich al zeer vroeg on-
der de Godgeleerde openbaarden. Want door deeze dingen wierden zy
niet alleen in 't gemeen verbittert , toornig en wraakgierig teegens mal-

kan-

(7) Georgius Francus ad Gcorg. Vechnerum ap. Joh. LafiLium de difcipl. Fratr. Bohem. p. 171'

flfc) Tom. lil. Altenb. p. 4Ói.fcqq. (I) Tom. IV. Lat. Jen. p. 333.
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kanderen , en by gevolge , ook onbequaam tot eenige rechte beflieringe jaar md.

of verbeeteringe der Kerken , maar zy vergaaten ook t'eenemaal daar
totMDC '

door hunne uitwendige plichten. In de plaatsdat zy hunampt trouwelyk

hadden behooren waar te neemen , en deoefTeningedesChriftendoms,

eenvoudigen uit ganrfcher herten helpen handhaaven , zoo leiden ze zich

dikmaals alleen op twiil- punten , fchreeven ontelbaare difputeer-boeken,

brachten Philefooffchc vraagen op 't tapyt , en maakten malkanderen

tot Ketters. Ja dat noch meer was , men wilde niet eens die geene dulden, vnwatti

welke zich de fchaadejrV/f^fo wilden aanneemen 5 en doordien de Groote hecden -

van de zoodaanige belchaamt gemaakt wierden , zoo was het de naafte

wee, dezelve , door hen Ketters te noemen en te veroordeelen , te dem-
pen en te befchaadigen. Hier meede nu bleefhet niet flechts alleen by de
oude wyze , maar het wierd noch hoe langer hoe erger. En als 'er dati

noch immers al eenige Onderzoekingen, en zoo genaamde Reformatien

der Kerken aangeftelt wierden , zoo liep het alles op 't invoeren van zee-

kere Geloofs-formulieren , menfehelyke inzettingen en nieuwe cere-

moniën uit. Aan de waare oeffeninge der Godzaaligheid, aan grondige

onderwyzinge , en flichtinge van jonge en oude , wierd weinigofniet

gedacht. Van welke ellende wy hier onder op zyn plaats , zeer veel bit-

tere klachten van eenige noch oprechte getuigen hooren zullen. VVeshal-

ven de goedhertige Leezer tot zoo lang zal gelieven gedult te neemen.

HET XIV. HOOFDSTUK.
Van de gefleltenis der Predikanten , yoornaamely^

na de 'Reformatie.

1. -^^ "~T"U vaare ik onbefchroomt voort , indebyzondereomftan-
|^L digheeden , ontrent de verdorventheedenderLutherfche

j[__ ^1 Gemeentens , wat naader te gaan befchryven , vaft ver-

hoopende , den befcheide Leezer zal de gronden , zoo wel

die in 't begin van deeze {toffe, als in de Voorreede ter needer zyn ge-

ffelt , ook verder by zich laaten gelden. Inzonderheid , doordien ik

niet van meeninge ben , om het minfte van myn eige daar by te voegen 5

maar ik zal alleen de vernaaien en voetftappen , van de Schryvers dier Meenigte

tyden , getrouwelyk navolgen. Welke ons dan aanflonds ook klaar too- p*"^™"

nen zullen , of 'er maar nu en dan, en hier en daar eenige quaadeleede- ten.

maaten in het Proteftantifche Predik-ampt geweeft zyn, dan of 'er niet

zeer veele, ja weldeallermeefte, als verdorvene , onbequaame en ver-

keerde, befchreeven werden. Want het is doorgaans aan zich zelfs, al-

toos en byzonder in deeze twee laatfte eeuwen , van alle de gezinthee-

den waarachtig geweeft , het geene een zeeker Godgeleerde bekent heeft,

als hy zegt : Daar zyn t 'allen tyden Annaas en Cajapbajfen in de Kerkgeweeft ,

en zy zullen 'er ook wel verders in zyn , dat is , Epicureefche Paapen , vyanden en

onderdrukkers der waarheid , en ook verraderlyke en afvallige Judas-broeders ,

als meede ondankbaare en onbestendige toehoorders : doch in de laatfte tyAen des

weerelds , zullen zich de zoodaanige noch veel baarblykelyker en gruwelyker ver-

toonen.(a) Dat dit nu wel geraaden is geweeft , zulks ziet men reeds al in

Luthers tyden , als die niet alleen zelts over 't gebrek van goede Predikan- Gebrekdei

ten geklaagt , maar die ook naauwelyks eenige diergelykegeweeten of £ocde -

gevonden heeft. Naderaaal hy onder alle den bekenden Mr
. Nicolaas Huis-

00} man .

(<) PaulusEberusConfeff.deCcenadedic.p. 3.
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janMD. man, maar alleen den Heilman plagt te noemen , doordien hy anders nie-
totMoc.

mancj w jfl-
. van nern bekennende : Alles watwyleeren, dat betoont hy in

theBbe- zyn leeven 5
ja by zyn affterven , hadde hy de andere maar voor kaf,

kentems.
.^ yergeiyk inge van deezen gehouden, (£) Ja hy heeft al zeer vroeg

van de Lutherfche Predikanten gezegt: Hy wierd van zyn eige volk daar toe

qenoodzaakt en gedrongen , dat hy by den Keurvorfi om een Paape-toorn aanhouden

moefl , daar in men alle zulke wilde ongebondene menfchen , als in een gevangenis

straffen werpen konde : Want veele van hen wilden zich doch door het Euangelium niet trek-

veerd"." ken laaten ,
gelyk als de Schryver daar by voegt, (c) En elders heeft dè

goede man , aldus fmertelyk gezucht : Na dat het geweld en Ryke van den

Paus by ons geëindigt is , werden de menfchen door verachtinge der zuivere Leere

,

enkel onvernuftige dieren en beeflen. De heilige en vroome Leeraars , verminderen

geflaadig , en ieder een volgt zyne eigene luften na. (d} Ja , reeds al in 't Jaar

'1514, heeft iemand, Hendrik Satrapitanus genaamt , nadat hyLuther zy~

nenbehoorelyken lofgegeevenhad, van des zelfs Predikanten aldus ge-

fchreeven : „ Eenige fteeken hunne hoofden onder 't Euangelium op , ge-

„ lyk als het looze adderen-gebroedzel , en de opgeblaaze kikvorfTen
j

,, zy roemen en achten zich zelfs voor het gemeene volk , voor Chrifte-

„ lyke Euangelifche Predikanten , maar zy brengen nochtans zeer wei-

„nige proeven hier van voor den dag. Enikzeggerond-uit, datdeeze

,, Baals-Propheeten , Chriftus Euangelium , en Luthers fchriften veel

„ meer voor een dekmantel van hunne groote bedriegerye en gierigheid

,

„als om voor Chriftus Leedemaaten te winnen , op zich genoomen

„ hebben. Op dat deeze bedriegers , huichelaars en geldzuchtige fchreeu-

„ vvers , by de ryke en machtige Vorften en Edel-luiden , zich zelfs maar

„fraai } door fchynheiligheid , indringen mochten , en tot wat zy wil-

,,len, bepraaten, daar dan haar zak , buidelen Mammoft vermeerdert,

„en alle behoeftige armen te gronde gedrukt werden. Het welke deeze

Schryver door dit geheele travaat , ernftig en nadrukkelyk verhandelt

,

noemende Zoodaanige Leeraars Jaarmarkts-Prédikantén , dolle gryns-Pree-

dikers , Pharizeen , e.z.v. die Chrftus ivoorden nooit rechtgeleert hadden. De
tytel is -. Eene Chrijlelyke aanfpraake envermaaninge , om zich voor de groote

Lutherfche fchreeuwers en Kantzelfchenders te wachten , die teegenwoordig onder

't Euangelium , haare groote bedriegerye meenen te bedekken , door welke echter

een groote afval en verachtinge van Luther , en't H. Euangelium ontftaat, in 't

Jaar 1514. in 4*0.

x. Hier uit kan men nu wel lichtelyk afneemen , hoe het na Luthers

dood onder de Predikanten gefchaapen ftond , doordien 'er voorheene
noch al veele zich eenigzins ontzien hebben , en dat het noch
een weinig ftil was. Het is zeeker , dat het ftraks daar na onder alles zeer

grof is door malkanderen geloopen], doordien de meefte met eikande-

ren in eene groote oneenigheid, en aan 't difputeeren vervielen , daardoor
dan alle de üitterlyke ordeninge t'eenemaal vergeeten wierd. Ik zal hier

van maar eenige weinige geloofwaardige uitdrukkingen derberoemtfte
Leeraars , en die iets byzonders aanwyzen , bybrengen. Luthers oprechte

G
.iïe

U

n
S
v"

nav°lger » Erafmus Sarcerius , heeft , in zyn boek van ^ Kerkelyke Tucht

,

ïoderc. in veele blaaden , de boosheid en ondeugden van de Predikanten dier tyd,

opentlyk verhaalt en beftraft , waar van wyaanftonds, in'tbyzonder
eenige proeven zien zullen. De befaamde Dr

. Selnekker fchreef onder an-
deren , korts daar na aldus: „Waarlyk men mag wel bidden om trouwe
„ en ftandvaftige Leeraars in deezen tyd. Want die zyn 'er waarlyk zeer

,» wei-

(J) Luth.Tifch-redenCap. 43. Hieron.Weller Orat. in Hausraannum. (c) Matthefius Leben
Lutheri XI. Pred. p. 136. (d) To. IX. Altcnb.p. ito.
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weinis 1
fchooft alles vol fchynt. De tyd zal zulks ook wel haaft , he- i«r md

"
jaas

, ^ii'c\vy/.en , waait aan en hoedaanig het ons , in Kerken en Schoo- t' ^c

"len ontbreeken zal. (c) En elders klaagt hy wydloopig aldus: „ Nie- £«»»«

" mand ziet , wat Gods Woord en eere is , en wat de waarheid met zich m>mm.

"
brengt.- Ik hebbe zelfs als de minfte , dikmaals met droefheid gezien r, od<,e [OC .

'en ondervonden , hoe dat diegeene, welke de Kerke bedienen , zoo^'^'t-
'

t'eenemaal buiten 't fpoor , niet alleen teegens Gods Woord , datzy
"
zelfs in de mond hebben , maar ook , teegens alle burgerlykheid , tucht,

"menfchelvk vernuft en wet , lecven , zuipen , vreeten, vloeken en

"fchraapen , hovaardig zvn , en braden , en geen acht altoos op Gods
"
Woord flaan.niet denkende dat ze eens eene zeer fware rekenfchap van

"
hun ampt zullen moeten geeven , e. z. v. £n noch te vooren , fchfeef

"hv Wanneer men teegenwoordig een trouwhertig vroom Paftoor, Lee-

"raar en Predikant vind , die by de eenvoudige erkende en bekende
"
waarheid , en leere van het Euangelium, Hechten recht blyft, en die ook

"
met eene , met een goed voorbeeld zynes leevens , het volkje van zyne

"
Kerke vöorgaat,<tóe is iminers heedensdaags ineenegrooteeere.als eene

"
zonderlinge , dierbaare en zeldzaame fchat te houden $ want wy zien

"
baarbh kelyk, hoe het in deezen tyd met de Leeraars toegaat e. z. v. (ƒ

)

Waar uit dan den jammerlyken toeftand, en hoe dat de allermeefte , ja

byna alle t'eenemaal verdorven zyn geweeft , heel klaar te zien is.

- Eenander gewaagde ontrent die zelve tyd, dit volgende hiervan : tfataatfgi

„Die geene , welke het , van weegen hun gewichtig amprTdoen en beher- &££&.
'
tisen zouden , die gaan , God zy het geklaagt , op veele plaatzen , zelfs tcn -

"met de weereld aan den dans, zy zyn goede maats met haar, vreeten

"en zuipen meede , leeven in zorgeloosheid, waar door de menfchen

"dan tot geene boete altoos vermaant, ofmet goede voorbeelden daar
"
toe 'reholpen , of voor gegaan werden , op dat ze immers de Duivel des

"
te zeekerder in zyn muil krygen en ter hellen voeren mocht, (g) Noch

een ander Schryver voerd deeze volgende klachte : ,, De meefte Her-

ders , ach lacv ! zyn gewoon te flaapen , niet denkende , datzybe-
"
hoorden te waaken , en teegens den aanloop der vyanden , voor aan te

'liaan • maar niemand bekommert zich eens daar om, alzoomendit
"
met de lichaamelyke oogen niet ziet , en de Epicureërs het t'eenemaal

,

'

als bloote verzieringen verachten. Hier ontrent zouden de Herders de

groote neederlaage der Chriftenheid wat beeter betrachten , welker

„ rampzaaligheid waarlyk veel grooter is , als men die wel beklaagen
"
of befchryven kan. Want de belchutzelsenmuurender goede zeeden

,',' leggen immers alle ter needer. (h) Met wien eindelyk , ontrent het ein-

de deezer eeuwe , eenander bekend Doctor overeen-ftemde , wanneer

hy zynentyd met die van Noah en Loth vergeleek en aldus befloot : ,, Daar

zyn veele Leeraars en Predikanten , die zich zelfs wel Euangelifche piuimfhy-

"
noemen te zyn , maar die nochtans het verbond Levi verderven en van

k"y'

"
't rechte pad afwyken. Want zy beelden zich in , dat ze hunnen plicht

"
voldaan hebben , wanneer ze recht leeren , en de ondeugden maar in

, 't gemeen zoo wat beftraffen , ja daar en booven pluimftryken zy de

"menfchen noch , en leggen hen ku flens en peuluwen onder 't hoofd;

e. z. v. CO Ja > wat verders de Overigheid zelfs, over de aanftootelyk-

heeden der Predikanten , dikmaals wel voor fwaare klachten opentlyk

gevoert heeft , zulks zal op zyn behoorelyke plaats , noch afzonderly-

ker

(c) In der Vorrcdcubcr Hieronymi Weüers Anale&a. (ƒ) Aufslcgung desXH.Pfalm 1
; p. 34.

(o) Bnlïiius Faber von lemen h'andeln der welt. p.B. 1 1. (6)Nicol.HemmingiusdePaft.praf.

U) Philip. Nicolai , Hillorie des Reichs Chnfti Lib. 11. c. 1 o. p. 675-.
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ker voorkoomen. En op de Hooge-Schoolen moeft men door de waar-
heid zelfs ^daar toe gedrongen , rond-uit bekennen : Dat de Voorflanders

.

int handhaaven der tucht op verre na nietyveriggenoeg geweeft waaren , en de an-

dere niet waaren nagevolgt. (£) Oc/k bad iemand in een. opentlyk fchrifc , dat

doch de fpiegel der Predikanten uit de H. Schrift , , eenmaal in 't breede mocht open

gelegt werden , doordien het ten hoogden noodig was , ontrent zoo groo-

ten verdorventheid 5 dat alle menichen zonder eenigonderfcheid, die

maar wel mochten betrachten. (/) Een yverige Predikant van Maagden-
burg , fpraken fchreefvoor de gantfche weereld , uit loutere ervaarent-

heid onder anderen , hier van aldus : Hy hadde meenigmaal gepredikt , dat

de oude uitgedreevene en onzuivere geeft , de vervaarlyke duivel , niet alleen door

Gods toelaatingc , om der veelvoudige zonden wille , indefladmet de goddelooze

Baals-Paapen , weederom ingelaaten was , maar dat hy noch wel zeeven andere

geeflen tot zichgenomen hadde,het welke men nu zonneklaar,in der daad zien kon.(l)

4. Doch hier van zal nu al haaft meerder by 't ergerlyke leeven der

Predikanten in 't gemeen , te zeggen vallen. Alleen moet 'er niet over-

geflaagen werden , 't geene reeds al zeer veele verftandige mannen toen

ter tyd in acht genoomen hebben , hoe dat het Pausdom , zoo veel als

daar van was afgefc haft, welhaaft weeder wierd ingevoert, en'erinde
plaats vaneenen Paus, zoo veele kleine Pauzen ingeüelt£n gecanonizeert

wierden. Nadien de ondervindinge klaar genoeg getoont heeft , dat hes

aan veele wel haaft leet is geweeft , dat den Predikanten hun gezag, hoog-
heid , inkomften en andere voordeden , door Luther waaren befnoeit ge-

worden : weshalven zy ook al voort gezocht hebben , om zulks alles

weederom te krygen. Doch, wat aangaat de hoogheid , zoo wierd dit

niet alleen van de Leere , ontrent de zich openbaarende verfchillen der

Svnergiflen , Interimijlen, AdiaphoriftentnMajoriften , gezegt, (waarvan
op zyn behoorelyke plaats) maar ook van het overige gedrag der Lee-
raars. Van den ouden Lyf-Medicus des Keurvorftelyken Hofs van Saxen ,

by den Hartog Joan Fredrik genaamt , Matthteus Ratzenberger , fchryft ie-

mand dat hy gewoon was te zeggen : Hy hadde drie dingen gezien
^ (1) hei

Pausdom inzyn hoogfte waardigheid ; (z) het Pausdom vallen door Luther ; en (3)
het Pausdom fterk weeder toeneemen , na 't overlyden van Luther. (m) Andere
geleerde mannen fchreeven , van een zeekerzoort van menichen , ter

zelver tyd aldus : Hoe gaat het nuheedensdaags ? Indeplaats vaneenen Paus

koomen 'er ontelbaare , uit de Weereldlyke [ of Polityke ] voor den dag, die zich

op hunne hoogheiden macht verlaaten, engeftaadig veranderen ( of verwiffelen )
nu van geeflelyke dingen op weereldlyke,enftraks daar na weeder van deeze opgeene

vallende.ivie kan alle de bedriegeryen verhaalen,waar meede zy de menfehen zoeken

te blindhokken,en daar by doen al 't geen zy maar willen. Waar beneevens zy ook
alle zoodanige menfehen Polityke Pauzen noemen,die door ftaatkundige

ftreeken de Kerke verwerden 00 Een zeeker oprecht Godgeleerde, gaf
meede zyn oordeel van zulk een zoort van luiden : De heerfchzuchtigheid

(QiKv.^<J) recht nu in onze Kerkeneen nieuw Faujjèlyk Ryk op, en de eige zin onder-
'

drukt, op zeer veeleplaatzen de waarheiden vreede. (0) Een verfïandig Vorfie- 1

iyk Raadsheer,en Kancelier oordeelde, van de oneenigheeden der Lutlier-

fche Godgeleerde ook a\zoo,dat het hen enkel en alleen maar om de Opperheer-

fchappye , (Primat) en Paujfelyke macht , (Papat) te doen was, of wie dat

onder hen Paus zoude zyn , gelyk als hy xanFlacciusenStrigeliuswel

voornaamelyk fchreefc(/>) Even gelyk als een zeeker ander Schryver

,

noch

(j^) Tom. I. Script, publ. Wittcb. p. 203. (I) Bartholom. Strchle vomChriftl.Bann. p.G. 1.

(m) Strigerrrms Poltill. Dom. VIII. Trin.p.301. (n) Au&ores Cent. Mugckburg. To. Vlf.pner*.

fa)DavidChytr.ap. FechtinmEpift. Theol.p. 403. (p) Jofïas Marais ap. eund. P. V.p. 610.
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noch te vooren de menfehen hier van waarfchouwde , fchryvende aldus : r*" mt>.

Men zoude doch voor al wel toezien , dat mennietgeftaadigopden

,, Roomfchen Paus gaapte , en ondertuffchen den Duivel in eenander

,, Pausdom verhult , inliet en aanbad. Want hy was nu niet ftil , maar

,, maakte 'er reeds zyn werk al af , en hy zoude ook niet uitblyven : De-

,, wyle de weereld doch wilde , en moefteen Pausdom hebhen , al zoude

,,zy 'er een fteelen ^ wy waaren ook teegens hem niet loos genoeg,

„fchoon dat een ieder het gras juift niet hoorde waffen, en ten uitterfte

„ zeeker en geruft daar ontrent was. Hy konde ook wel wys in de Schrift

„zyn , en niet als loutere fchriftuur-plaatzen aan-trekken , ja zelfs mid-

„den onderde letter der Schrift zich verbergen, e. z. v. (?) £n elders

ontdekt hy de gemeene dwaalinge aldus : „.Niet dat daarom juift alles Chnft"

„recht is , wat niet Pausgezind is , als of de Paus alleen de Duivel en 2^
,, Antichrift was , en dit de Duivel geen momme-kleeden meer wift , daar

"

„ in hy zich konde vermommen en verbergen. Want de geheele weereld is

,,vol Antichriften , en niet alleen het Pausdom : Alles wat 'er is, bui-

tten het Chriftendomende Gemeente Gods, is niets anders dan enkele

,, ketterye. e. z. v. (r)

5. Doch het zal nunietondienftigzyn , om in 't byzonder zommige
aanmerkelyke gebreeken en zonden der Predikanten , van welke men
onwraakbaare getuigenifTen vind , eens wat naader te gaan befchouwen ,

nergens anders om , als uit zuivere liefde tot de waarheid , en om den

rechten toeftand dier tyden wel te leeren kennen. Eerftelyk komt ons

dan nu haar beroep en intreedevoor, en hoe het daar meede doorgaans

geleegen was. Waar ontrent dan in 't gemeen , zoo wel by de Godgeleer- ^Lmen*'

de , als Staatkundige van 't Predik-ampt aangemerkt word , dat zulks jJ^Vyn.

juifl niet ten boogden noodigwas , enfchoon'er het JVoordGods wel ttoodzaakelyk

vereifcht wierd , zoo kon nochtans eene Gemeente wel zonder den Kerken-dien/l

( miniflerium EccleHaflicum ) beflaan. JVeshalven ook de Leere van 't Predik-ampt

met onder de noodige Geloofs-artykelen flond. (j) Nadien Chriflus zelfs gezegt

heeft : al waar 'er twee of drie in zynen naame vergaadert waaren , daar was hy

midden onder hen. Matth. xvm. zo. Nu, waar Chriflus zelfs was , daar waaren

ook immers genoegzaame middelen ter zaaligheid , teegemvoordig , als het

Woord, den Dienaar en de Sacramenten , fchoon dat aldaar ook geen byzonder
Predikant weezen moeft. (f) Ja veele hebben ook getwyfelt , ofde Prie-

flerlykc ftand juift al tot de volkoomenheid eener Maat-fchappye behoor-

de , (/O en wat 'er van diergelyke aanmerkingen meer is. In herbegin

der Reformatie nu , hadde men zeekerlyk wel beetere Leeraars noodig ge-

had , als men ze meerendeels befchreeven vind , en wy ze nu ook al-

lengskens zullen gaan befchouwen. De groote ongereegeltheid , 't ge- onnrden-

brek van rechte inftellingen , de fchrikkelyke onweetenheid en verkeer- ™eP deV

de gerullheid, midsgaaders, de huichelarye , waaren in 't eerftede oor- t

p

en.

d 'kan"

zaake , dat de Gemeentens zoo flecht verzorgt wierden, terwylemen
uit nood wel neemen en beroepen moeft , die zich maar wilden laaten ge-

bruiken , hy mocht dan bequaamzynofniet. Allede omftandigheeden
toonen genoegzaam , hoe flecht de meefte plaatzen daar meede verzien
zyn geworden. Naderhand quam de moedwilligheid en duizent andere
valfche oogmerken daar by , zoo dat het met het beroep der Predikan-
ten , doorgaans zeer goddeloos en lichtvaardig toeging. De oude Sarce-

rïus heeft niet alleen , in zyn boek van de Kerke-tucht , zeer wydloo-
11. Deel. pp pig

(7) Sebalt. Frank. ChronP.I.praef. (r)ïdem.PabftsChron.pra:f (j)Gebh.Thcod. Mejerusde
initiamentis Chrift. n. CXL. p. 143. (t) PutfendorfV. de Hab. Relig. $31. p. 132. («)Mariiliu$
ap. Schiltcrum dcPrud. Jur.Chrift. cap. \.% 1 3. p. ij.
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w'mdc pig hier van getuigt
,
maar ook in een ander Trafraat, aldus daar van ge-

Lichtvaar- fchreeven. Alzoo behoorde het ook wel te zyn , dat men niet nagunfl , maar na be-

difrom- quaamheid , Profefooren en Meeflers , op de Hooge-Schoolen verkoos. Maar dat
,rent

* gefchied nochtans op veele plaatzen zoo niet , alwaar men dan gun/l , liefde, ge-

noot fchenken ,
fwaagerfchappen , broederjchappen en diergeljke dingen gelden laat :

maagichap. Vmmamei^ %
wanneer die honde-keetens beginnen in de Univerjiteiten te bo-

men , daar de een tot den anderen zegt : Help my , ik helpe u weeder. e. z. v. (x)

En Cyriacus Spaugenberg fchreef op de volgende wvze hiervan: „Men
„ vind alle de hoeken vol van zoodaanige maats , die zich wel voor reine

„en rechte Leeraars uitgeeven , daar nochtans hun herte vol valsheid,B „en hun mond vol bedrog is. Zy koomentothetPredik-ampt, God
„weet hoe , en door wat middelen. Zy dwingen en koopen zich zelfs

„in de Kerken-dienden , hebben een welgevallen daar aan en (taan het

„gaerne toe, dat Chriftelyke , beftendige , en onovertuigde Leeraars
Bwans

" „ en Predikanten , onrechtmaatig afgezet en verjaagt werden, om maar
„daar'door (zonder zich ecnigzins om hun geweeten te bekreunen,)

„ tot goede dienften te kunnen geraaken , en zy willen dan eevenwel noch

„ al voor Apoftelen en Gezanten Gods gehouden zyn.Maar Paulus zegt,

„zy zyn valfche Apoftelen , want zy werden van God niet gezonden,
„noch ook van de Kerke en Gemeente reegelmaatig beroepen, enzy
„koomen ook niet door rechte behoorelyke middelen tot den Predik-

„ dienft. De Gemeentens moeten hen met ongenoegen , en befwaart

„geweeten , dulden , ook handhaavenzy dit ampt zoo niet, gelykais

„ het God beveelt, (ƒ)
6". Nn hadde de Satan hier in , niet alleen by zulke onrechtvaardige

middelen , zyn heerfchappye onder die ellendige menfchen , maar ook
onder die geene , welke zich het recht des beroeps geweldaadiglyk aan-

maatigden , en het de Gemeente ontroofden. Van geene, naamelykde
zoodaanige , die zelfs na de Kerke-d ienften liepen en draafden, fchreef

dr

6
aa

pc

"na
noch iemand aldus : „De Collatooren, die Kerken te bezorgen hebben,

de Predik. „ behoorden , als 't recht zoude zyn , zoo blind niet toe te taften, en

„zulke loop-broeders, luye maats, weetnietten , en fchuim des gepeu-

„ pels , trosboeven , kokken , ja koorde-daniïers , zoo licht niet aan te

neemen. (z) En voor hem eenander : „ Hoe kunnen het die geene ooit

„voor God in haare Confcientie verantwoorden , die zich zondereenige

„ oorzaak , tot het Leeraars-ampt ( Do&or-ampt ) zelfs aangeeven ,

„ofineene Kerke indringen, of in vreemde Kerke-boeken fchryven, of

„ rechtmaatige Leeraars daar uit ftooten , of die moedwillig uit hun be-

„roep loopen ? Het welke God in den Heemel erbarme ! (a) Alsook,
noch een ander , daar hy van de voordeeligfte en aanzienlykfte d ienften

bciupUat- aldus fchreef: ,, Hoe zal het dan met die geene gaan , die zoo blindelings
Zia

' „ zich tot het Hoi-prediken begeeven , niet eens bedenkende , wat voor

„ een gevaarlyk werk het is.... Maar zulke maats hebben in 't gemeen het

„ befte geluk , want de weereld kan ze niet haaten. e. z. v. (£) Deeze en

veele andere diergelyke bekenteniffen , zullen nu zoo aanftonds by het

ontdekken der eer- en geldzucht, als ook der andere verkeerde inzich-

ten ontrent het Predik-ampt noch al meerder bekrachtigt werden. Ook
kan men van zelfs wel licht afneemen, dat de zulke, dienadeampten

zelfs liepen , ongetwyfelt wel de onbequaamfte en ellendigfte luiden

waaren : het welke terftond , by de ontdekkinge der zeer groote onwee-
ten-

(x) Von mitteln Chriftl. Religion. in erhalten p. i i. (y) Vorrede iiber Andrea: Fabricii heiligen

,

klusen und eelehrten Teuffcl. p. A. 4. ft) D. Jo. Cajus praf. in Euang. quadriling. (4) Matthef.

Leb. Luth. I. Pred. p. 7. (*) D. Polyc. Leifer Erklar. des Cl. Pialms.
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eenheid openbaar zal werden. Doch om alhier noch iets voorheene aan te J^r md.

raaken , zoo klaagde een zeeker man daar over aldus : Het is wel met recht
w MD<

te bejammeren , het geene , gelyk wy zien , overal en alle oogenblikkengefchied ,
°"

e7â c ,

dat , daar 'er vffor alle de overige weetenfehappen een zeekere tyd , om ze te kunnen

leeren , be(lemt is , nochtans veele in de Godgeleertheid , eer zy noch eens het

korte begryp (Summa) der Chriflelyke leere te recht en geheelgeleert hebben ,

ia , eer zy noch eens de tytels der Hoofd/lukken in den Bybel ter deege kennen , tot

het over-fwaare Leer-ampt voor den dag fpringen , zich inbeeldende , dat zy als

dan al wysheids genoeg hebben , wanneer zy het maar aanvaarden , zy willen an-

dere leiden , daar zy haare eigene onweetenheid noch op verre na niet kennen. (c~)

7. De oorzaaken nu van dit groote quaad, daar uit alle onuitfpreeke-

lyke verwerringen en onheilen ontftonden , kan men in 't gros uit d'alge-

meene toeftand dier tyden genoegzaam wel zien. Naamelyk , men moed
zomwylen wel uit nood, en gebrek van rechte bequaame Leeraars , on- 2;"'
derde vervolgingen, en de zoo groote algemeene onweetenheid , zoo-

danige menfehen tot het Predik-ampt neemen , die niet al te wel geftek

daartoe waaren , alleen maar op dat de Gemeentens niet geheel en al ver-

laaten bleeven. Nu begaaven zich ook zeer veel daar toe , ten deele , uit

hoop van een vermaakelyk leeven, en ryke inkomften , ten deele, om
dat zy wiften , daar door vryheid tot trouwen te hebben , ( gelyk als zoo
aanftonds volgen zal ) en om andere diergelyke inzichten meer. Ook £»*»•*

wierden alle deeze gruwelen niet weinig vermeerdert, door de Overig- voorna,,.;

heeden en Edel-lieden zelve , die het Meefler-Recht {^usPatronatusy

gebruikten , en alzoo met het aanftellen der Paftooren na hun eige ft"-Recht

welgevallen alleen te werk gingen. Gelyk als *er dan van zoodaanige <$&&

Heeren , opentlyk geklaagt wierd : „Dat de Edel-luiden en andere^ '••

„ Leen-Heeren, doorgaans ongeleerde maats, ofverdorveneambachts-

„ luiden aanfloegen , of hunne fchryvers , ruiters of ftal-jongens

„een Priefterlyk kleed aantrokken , en in de Paftoryen ftelden , op

„ dat ze zig by die zelve te lichter geneeren konden , en op dat zy ook iets

„ van 't Paftory-goed, dat den Jonker het befte geleegen was, afftonden, of

,, anderzins hem tot Hof-dienden , met fchryven , boekhouden, kinderen Lichtysar-

„ te leeren , e. z. v. verbonden waaren. De Superintendenten nu en ande- défsipe-

re , maakten het ook dikmaals zelfs niet veel beeter, wanneer zy on- [lü.
""*

trent met die zelve byzondere inzichten en liftige handelingen
, ( intri*

guen ) fwanger gingen , en alzoo het arme volk jammerlyk verzorg-

den. Gelyk als 'er van den bekenden Superintendent van Fryberg

,

D'.Jacob Schenk , verhaalt werd , dat hy een Jongeling van iSjaaren,

Jan Vyfgulden genaam t , die zyn knecht was geweeft, en zyn broeder uit

Jochems-dal , die een raam-maaker geweeft was , tot Predikanten in

den Dom gemaakt hadde. (O Doch 't geene in 't begin der Reformatie

uit nood hier en daar gefchied was , daar van beklaagde iemand niet te

min in dien tyd de groote fchaade , zeggende : Dat men daageljks , her

laas ! meer en meer ondervond, wat voor ergernijfen zulke onervaarene jonge lie'r Rech t vaij

den aan de Gemeentens gaaven. (ƒ) Alhoewel deeze gefteltenis noch eerder d
.
eveikic-

meedelyden waardig was , als toen men moedwilliglyk de plaatzen zoo ^ i><=-

quaalyk verzorgde.
Ioep '

8. Maar wat 'er inzonderheid al voor onrechtmaatigheeden , aa,n de
kant der geener , die zich de macht , om Predikanten aan te ftellen , aan-

maatigden , voorvielen $ zulks is al meede uit onderfcheidene getuige-

nifTen , openbaar. Wy hebben ontrent de eerfte eeuwen , overvloedig

Pp z ge-
(e) David Chytr&us Explicatio Malach. p. 67. (d) Churfürften Augulti VifTtations- Artikel

Anno 15-5-7. (*) ijchmid. Zwickauifche Chronik P. I. p. 390. (ƒ) Martinus Frcchtus Epift. ap.

Fechtium.p.4.
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jaar md. eezien , hoe dat de Gemeentensenallederzelverleedemaaten , tot de
tocMDc

ver^ez jnge en het beroep hunner Predikanten , haareftemmen plachten

te geeven , tot dat van tyd tottyd, de Overigheid en Geeftelykheid

,

dit recht allengskens alleen aan zich getrokken , en de zoogenaamde
»en Ge- Leeken van alle hunne voorrechten t'eenemaal berooft hebben. Hoe het

onmóÓ" ]n 't begin der Reformatie , onder de Proteftanten hier ontrent geftaan
men

'

heeft , zulks toonen die zelve omftandigheeden , daar Luther den Ge-

meinten haare rechten , die de Paus aan zich genoomen hadde , wel wil-

de vveeder geeven , maar doordien dezelve toen ter tyd, zoo zeer ver-

blind en verdorven waaren , zoo nam de Hooge-Overigheid van een iede-

re plaats , ook 't beroep der Predikanten op zich, waar by het nader-

hand ook zoo gebleeven is. Voornaamelyk , wanneer na de neederlaage

der oproerige Boeren , den onderdaanen t'eenemaal die vryheid benoo-

men vvierd. En fchoon men daar na met woorden wel zomtyds bekende,

dat de toeftemminge der geheele Gemeente , in 't beroepen der Predikan-

ten , meede vereilcht wierd -. zoo heeft men nochtans daar beneevens in

der daad , en met uitdrukkelyke vonniffen, (Refponfa} hun het recht,

ftemme , en de verkiezinge daar van afgekent. Ta men noemde het zeld-

zaam en goed iVeederdooperfih , zoo wanneer iemand , teegensdeezeof gee-

ne perzoon , wat zeggen oïprotefteeren wilde , enkelen alleen, op dat de

lieve Kerkendienft niet eenigzins in verachtinge mocht hoornen , gelykals 'er by

deeze geleegenheid noch op 't laatfte van deeze eeuwe gefchreeven

wierd. (e;) Doch wat 'er tallen tyden al voor krakkeelen en andere gru-

jus i-atro. welyke ongemakken over 't zoo genaamde Jus Patronatus ontdaan zyn,
natu? qija-

jeeren doorgaans noch daagelyks de bedroefde voorbeelden. En 't waare
piaatft. we j te wenlchengeweeft, dat Luther in deeze en andere diergelyke pun-

ten , zich de waarachtige welftand der Kerken [wat meer] hadde laa-

ten aan geleegen zyn , en de weereldlyke niet zoo veel hadde vertrouwr.

Want men fchryft onder anderen van hem, dathyzichbydeinwyinge

van een nieuwen Biffchop , om 't Jus Patronatus niet eens bekommert had-

de maar de Rechtsgeleerde en Staats-kundigen daar voor hadde zorgen

laaten. (Ji) Daar is ondertuffchen niet aan te twyfelen , dat, by-aldien

hy de daar op volgende misbruiken van te vooren hadde geweeten

,

hy de vrye-keur van zoo veeleEpicureëfche weereldfchefwynen, on-

trent het beroepen der Predikanten , geenzins zoude goed gekeurt gehad

hebben. Wy hebben nu reeds al gezien, wat den Adel meerendeels al

voor gruwelen hier inne gepleegt heeft : ja men heeft zich zelfs niet ont-

zien den Paüooren, wanneer ze de dienften hebben wilden , te laaten be-

k»oven, dat zy in alles blindelings (Jimpliciter} zouden gehoorzaamen.{i)Om nu

niet te zeggen,wat zich anderzins de Voorftanders,byzonder de weetnie-

ten (ldiooten) in de kleene fteeden, ontrent dit Recht al ingebeeld,en voor

onwereegeltheeden by der hand genoomen hebben 5 wat voor onrecht-

vaardigheid , Simonie en andere goddeloozeftreeken , zich vertoont heb-

ben , waar van nu noch daagelyks overal veele voorbeelden voor oogen

zyn. Waar uit men dan wel kan afneemen, hoe rechtmaatig en goddelyk

zoodaanige Predikanten zyn beroepen geworden , en wat 'er verders

Begeerte g eds van hunne ampten te verwachten was.

nufS
c

-

n
9. Maar aangaande de gebreeken en ondeugden der meeftePredikan-

delï

-bi*; ten van de voorgaande eeuwe , in 't byzonder , zoo werd ook . als men

hunne intreede en oogmerk aanfchouvvt,. de geld-zucht en liefde tot het

tydelyke , heel duidelyk en dikmaals aangeweezen. Gelyknoch laatlï

ie-

(g) Cotifilia Witteb. Tom. II. p. 2f. (6) Matthefius 1. c. p. 171. (/jConfilia Witteberg. 1. c.

P-43-
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iemand liet volgende daar van ter nccder-flelde
: „ Daar willen 'er veele

, ]g$fe
,, helaas !

Predikanten zyn , die nochtans zelfs wel van nooden hadden ,

,'dacze van andere beftiert wierden. De zoodaanige zien geenzins op

,] 'c'voordeel der lch.upen . maar zy worden van hunne baat-zucht alleen

!.\-edreeven , dien het bceter wasgeweeft, nooit gebooren te zyn. Dee-

,lze zouden de 1'chaapen niet zoo yverig zoeken , voor welke zv doch

,! niet bequaam zyn, byaldien ze maar wel dachten, wat defchaap-flal van

„Chriftus voor een zaak was. (/•) Dat zichnudeezehuurlings-aart baar-

blvkelvk by veele vertoont heeft , zulks wyzen demiddag-klaarege-

denkteekenen , in de fchriftcn van die tyden genoegzaam aan , mids-

p.uders de d aadely ke voorbeelden der veelerhande zoorten van éene~zoo-

daanige geld-gierigheid , nadien ze zich inbeelden met hun üudeeren en

arbeiden alzoo veel te verdienen en recht te hebben , als de Paapfche

,

'welker rvkdommen meenig geeftelyke , mogelyk wel met bedroefde oo-

»en aan-zag By Luthers tyd heeft zich reeds al veel diergelyks geopen-

Baart, zoo dat hy ook opentlyk daar van fchreef. Onder anderen . wan- Prediken

i neer hy milïchien de quaade inzichten by veele, ontrent de Kerkelyke üZi.°°

lamptén, bemerkt heeft , zeggende: „ Als ik ofeen ander predikte, om
,, eene goede Paftorye te verkrygen , en het anderzins licht wel niet doen
*'

zoude , als dan mag ik wel het Euangelium prediken , doch myn herte
*',

is niet zuiver, en niets anders als enkele onreinigheid.(/)En op een ander

plaats : ,, De gierigaarts en eerzuchtige kunnen onmoogelykgeene Pre-

,, dikanten des Euangeliums zyn , maar de zoodaanige moeten het doen

,

.die geen e;oed , cere , luft , noch leeven achten. Want de gierigheid

!,werd in alle de lchriften , den geeftely ken Leeraaren heel fcherp ver-

,, booden. (>;0 Nu mag men degetuigenilTen van cenige andere mannen

hier teegens houden, wanneer zyby voorbeeld, aldus geklaagt hebben: enigheid

„Het is fchrikkelyk , dat zommige Predikanten , om hun eigen voor- kloten.

"

', deels wille , hier toe (tot het misbruik des Euangeliums) moeten

, oorzaak geeven , doordien zy maar een half , en geen volkoomen
.

, Euangelium verkondigen. («) Hoe veele groote Leeraars zyn 'er wel

"bieren daar, die in echtbreuke en hoererye vervallen zyn > Hoe veele

, leeven 'er wel in gierigheid en woeker ? (0) De uitterfte noodzaakelyk-

,', heid eifcht ook teegenwoordig wel , dat de Godsgeleerde , en Kerke-

;, dienaars weegens deeze twee ondeugden , naamelyk , eer- en geld-

„ zucht , wel ui toom gehouden werden. Q>) Gaave God , dat dit niet

„ meede in onze tyden gebeurde, naamelyk.dat men maar zulke Zielzor-

,, gers moet hebben.die het geld welbewaaren konnen. (gO En wat 'er van

diergelykc aljremcene klachten meer hier van toen ter tyd gevallen zyn.

10. Doch daar zyn ook in 't byzonder van eenige , veele fchandelyke *£££
zoorten van der zoodaaniger gierigheid aangemerkt, dieopgeenerlye ^«wn.

wyze konnen verontfchuldigt werden. Gelykalsby voorbeeld, iemand

1 van de woekeraars fchreef: „Dat zy alle hun doen maaralleen opgroo-

„ten rykdom richten , en met Gods Woord , of met de ftryd-punten

„ handelden , kraamery dreeven , en zulke groote zommen gelds by-een

„ vergaaderden , met welke zy naderhand de Joodfche woekerfpeer mee-

., fterly k wiften te gebruiken , en in 't woekeren dikmaals beeter bedree-

„ven waaren , als in den Bybel , en ook meer te doen hadden met de

„tzynzen , als met datgeene, 't welke onze Heere God, tot wind uit

,, het Predik-ampt zoude toekoomen. Daar beneevens waaren zy onder-
Pp 3 »tuf-

(k) Nic. Hemming- Lib. de Paft. P. IV. p. 1 iï. (/) Tom. VI. Altenb. p. 37. (m) Tom. I. p. 746.

(W) Sarcer. von der difcipl. p. 198. (0) Selnec. in Pf.XU.p.34. (p) L.Ofhnd.Cent.IV.Lib.11.

c.iS.p. ito. {<])
Mich.NeanderadSent.Patr.Gnc.
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j^ md. „ tu (Tellen zoo uittermaaten gierig , dat zy den armen naauwelyks een
w mdc.

ftukje broods gaaven , hebbende de handen altoos open om te neemen

,

„ maar om te geeven geftaadig toegeflooten. (r) Een ander heeft in zee-

kere verzen befchreeven , wat'ervandiegeene vereifcht wierd , welke

voor rechtzinnig wilden doorgaan, en onder anderen dit ter needer ge-

ftelt:

Hac perdifcenda feliciter arte fenefce

,

Ponere qua monftrant canos in fosnore nummos ,

Et qua verborum confcribi Syngrapha forma.

Debeat , elabi ne pojfit delitor aris. (*)

Dat is , Hy moeft fraai leeren zommengelds op interejje te doen , eniveeten hoe

men de obligatien en diergelyke , behcorlyk opfiel-len moeft. , op dat defchuldenaar

met het geld niet kon doorgaan. En alhoewel ook Luther zelfs zeer ernftig

teegen den woeker heeft gefchreeven , en dezelve zonder eenige uitzon-

deringe , verdoemt
5
ja fchoon Chriftus zelfs gezegt heeft: men zoude

eb vetdee. leenen , zonder iets daar voor weeder te hoopen ; des niet teegenftaande

,

digt
" zoo wift men doch allerhande herfTen-vonden te fmeeden, opdat het

niet zöo onchriftelyk enquaadmochtfchynentezyn, wanneer de Pre-

dikanten hunne Capitaalenop intereflè uit-deeden. Als dan doopte men

het: Chriftus hadde van de mutuatio officiofa ['tgedienftiguitleenen] ge-

fprooken : alhoewel hy zelfs wel verftandig genoeg was geweeft, om
deeze bepaalinge daar by te zetten , by-aldien het noodig geweeft haddej

en wat 'er van diergelyke behulpmiddelen meer waaren, waar door men
de averechtfche verdraayingen der Roomfche niets altoos toegaf, (t) Ja

'tquam zelfs, in 't Jaar 1587 zoo verre , dat 'er tot Regensburg vyfPre-

dikanten , die teegen den woeker uit Luthers fchriften gepredikt hadden

,

öp 't goedvinden van andere Theologanten , en wel inzonderheid van Dr
.

Jac. Andreas en Dr
. Jac. Heilbronner , van hunne bediening afgezet , én uit

de ftad gejaagt wierderi $ op dat doch immers de geldzuchtige en woeker-

duivel zyn neft zelfs ook onder de lange wyde rokken , noch verders on-

geftoort behouden mocht. («)

hamccan- ll - Een andere zoort van geldgierigheid , wasdeoneerlykehantee-
8C- ringe , waar toe de geldzucht meemg man dreef: waar voor ze nochtans

'Luther trouwelyk waarfchouwde , als hy onder anderen aldus fchreef

:

,, De Predikanten des Goddelyken Woords , behooren zich niet te men-

„ gen in zaaken van weereldlyken handel , en zy moeten zich van dit al-

,, les onthouden, op dat zy den Heere moogen behaagen. (x) Weshalven
TaPpcn , ^n aan je Paftoors ernftig verbooden moeft worden, ,, datzy geene tap-

eten. „ teekens uithangen , of gaden tot gelaagen in hunne huizen zetten zou-

,, den,op dat'er niét zomtyds in het doopen en uitdeden desAvondmaals,

„ of anderzins eenige befpottelykheeden bedreeven wierden. (j ) Al-
hoewel men niet te min ook zelfs van Superintendenten , en aanzienely-

ke Leeraars vind , dat ze zich door zulke en diergelyke dingen ten toon
geftelt , en de uitterlyke eerbaarheid niet eens in acht genoomen hebben,

paarde-
E>r- Selnekker noemde onbefchroomt ineen opentlykfehrift, eenzeeker

koopen. Predikant van Noordhuizen , genaamd Broggrarim , een oud Paarde- kooper ,

en woeden Pajloor. (2) En een ander heete insgelyks , den Superintendent
wyn_en in 't Mansveldfe gebied, Mr. Menzelius,den ryksn Meulenaaravyn- en bierbron-

ken.

i

wer en Scherp-biertapper tot Eifzleben 3 buiten alle twyfel , om dat hy zich op

zul-
(r) Joh. Cuno Spiegel aller Srandc. p. E. viij. (t) Anonymus ap. Melandrum Jocofer. P.Iil.

p. 310. (r) Melanch. Confil.P. II. p. 229. feqq. («) Ofiander Centur XVI. Lib. IV. c. 3;. p. 1047*
Micrsel. H. E. p. 5-31. (x) Torn. V.- Altenb. p. 1097. (j) Churtürftl. S'a'chf. ordn. 1. c. p, 117.

($ In Chriltl. und nothweudiger ve*ancwortung aufder Flacianer 1'a'ltcrung Anno 1 5-70.
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zulke hanteeringen , veel beeter verrtond en leide , als op 't verzorgen

r
„tM i>.

van zyne arme Gemeentens. 00 Insgelyks was het niets nieuws , voor- IotMDC

naamelyk by die geene , welke noch al over andere geftelt waaren , dat

zy uit 'eeven zoodaanige gierigheid , in onrechtvaardige zaaken , ge-

fchenken en giften aannaamen. Ten minden zyn altoos de arme Dorp-
Predikanten , door de meefte Infpetlooren , [ofOpzienders] en Superin-

tendenten , van tyd tot tyd , ordentlyk daar toe gewent geworden , dat

zy by de intreede in hun ampt , ofwanneer ze anderzins iets willen voor-

draagen , nooit zonder zeekere vereeringen verfchynen durven. Geiyk

als die Superintendent van Thuringen , van een ellendig Paftoor, byden
dronk placht te zeggen. De goede Heer Johanhadde heerlyke gaaven , (dat

is , geJchenken)fchoon by noch al watJong was , naamelyk, om dat hy hem
braaf wat placht te vereeren. (b) En een ander verdiende daar meededic-

punt-dichtje. {epigramma}

Quare dicitis cjjè liberalem

Jllum quo nee avarior per urbem

Sec elatior pojftt effe alias?

Sed qiiidt Dicitur ejfe liberalis ,

Qucdfapijfnnè liberat gravatos ,

Qui portant lepores , (& ova , cames

,

Pifces , vafa repleta lacle , poma ,

Lini fafciculos , pecuniamqne.

Dat is , De Heer Superintendent kon daarom wel liberaal [verftaat, in plaats

\di\ mild i
losmaakende] genaam t worden , om dat hy die geene , welke hem

veelwiltbraad , vijjen , booter , vlas engeld vereerden, van haare laflenbevrj"

de en los maakte, {c) Doch diergelyke gele henken placht eenander," reeds

al in dien tyd een belfcb gebraad te noemen.

ii. Noch gevaarelyker was de verbafreringe , wanneer men, eeven

gelyk als in 't Pausdom , de Kerkelyke zaaken begon voor geld te ver-

koopen , en de wiflel-banken weeder in de Kerken zelfs op te rechten, simon;e.

die maar ter naauwer nood een weinig vergeeten waaren. ,, Als doen vin-

„ gen 'er veele aan , byzonder van de groote Dodlooren , met Gods
„Woord en de twift-punten , handeling en kraamerye te dryven, inde

„ Kerken vandebiecht-ftoelen , wilTel-banken enduive-kraamen te maa-
„ ken , en iraaken niet eenen kaars meer op den altaar aan , om alzoo groo-

,, te zommen gelds by een te brengen, (d) gelyk als iemand zeerduidelyk

en opentlykgeklaagt heeft Insgelyks ichreei ook een zeker Godgeleerde:

„Dat , al wat 'er in deczen tyd gedaan wierd , alleen op zaayen , plan-

„ ten , koopen en verkoopen , gericht en aangeftelt was , alhoewel

„ Chriftus de koopluiden uit den Tempel dreefj trekkende onder deoor-

„ zaaken der verachtinge van het Woord Gods, ook het koopen en ver-

„ koopen aan. (O Korts te vooren, enby de^/örm«i//<;haddemen ontal-

lyke klachten gehoort , hoe dat de Roomfche geeftelykheid alles om geld

verkocht. „Men kan geen Chriften worde.i , riep men , als men geen

„geld telt , zy trouwen niemand zonder geld , zyhooren geen biecht,

„ wanneer ze van geene belooninge verzeekert zyn , zy offeren om loon,

„zy zingen en bidden ook niet tevergeefs, zy deelen het Avqndmaal
„ook niet uit, wanneer men hen niets geeft. Ja, zy verkoopen ook de

„ begraafTeniiren , ja zelfs op een vreemden boodem. (J") Insgelyks ook,,

als een zeeker Poeët byr Luthers tyd aldus zong

:

Nam
(a) In der kurtïcn widerlcgung des Poctifchen Dialogi von der erbflinde. (b) Mclanderl o

p.466. (c) Jac. Milichius ibid. p. 137. («Ojoh.Cuno. 1. c. (/) Andr. MufculusPropnecey vondem
za na henden lornüberTeutichland. p. ü. V. (f ) Eraünus Rot. Adag. Chil. I. psraera. 1».
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jur md. Nam quis ( ut invidia demus paucijftma ) vcflrüm
tot mdc

NQn nujio lucri parg ^uota j-acra colif ?

Dat is , Wie onder u (Paapen) handhaaft wel den Godsdienft , zonder hoopt

van eenige wifl ofvoordeel ? (g) Dit fchrikkelyke quaad begon ook allengs-

dcr"«IS kens onder de Proteftanten zeer in tebreeken; voornaamelyk , door-

«igcnf
e' dien 'er in de meefte plaatzen , geene genoegzaame voorzorge gedraagen

wierd , om de Predikanten behoorlyk te verzorgen , zonder datze noo-

dig hadden voor de Kerkelyke bedieningen , iets van de luiden in 't by-

zonder aan te neemen. Maar ondertmTchen maakte de onverzaadelyke

-gierigheid ook veele , buiten nooddruft , zoo onbefchaamt , dat zy zelfs

by hunne uiterfte overvloed nochtans niets altoos , zonder genot en ry-

-Jkelyke belooninge doen wilden. Zoo dat ook, zelfs de minfte Kerkely-

ke bedienden , hen hier in navolgden , en by voorbeeld , deklokkelui-

ders , dikwils de menfchen , by de begraafteniffen en anderzins, wee-
gens het geld voor 't luiden , overvielen en executeerden. (/?)

waiftnif- 13. Nu hadde wel het volk, dat onder 't Pausdom van de geldgierige
feB

- zoo zeer gedrukt was geweeft , verlofllnge van alle zoodaanige iaften

,

gezocht en gehoopt , en die ook by veele Leeraaren , die een confiientie

hadden , gevonden. Gelyk als byvoorbeeJd, de Raad en Gemeente toe

Breflauw , in 't Jaar 1513, by 't aanftellen van haaren nieuwen Predikant,

Dr
. Joh. Heffus , wel uitdrukkelyk bedongen : „ Dat hy nu voor den doo-

„ den en leevendigen zoude moeten zorgen : De leevendige moeft hy met
„ Gods Woord voeden , en de dooden begraaven , doch niet gelyk zyne

„ Voorzaaten , die maar alleen na winfl gehaakt hadden. Want toen waa-
„ ren ze alle te zaamen , ze mochten gebooren ofgeftorven zyn , onder
„contributie geftelt. Ja dat noch het ellendigfte was geweeft , dedoode
„waaren veel höögergefchat geworden als de leevendige, zoodatCha-
„ron , moogelyk veel goedaaardiger was , alsde Prieftersin 'tbegraa-

„ven der doode. Toen ter tyd hadden zygeftaadiggereekent, zoo veele

„ lyken zyn 'er van daag , zoo veel morgen , ó ! dat 'er ook maar over-
„morgen en altyd zoo veele waaren ! Waar beneevens zy nochtans niet

beloofden , dén. Predikant eerlyk te zullen onderhouden , noch ook in

de Iverk-beurs iets zeekers te zullen geeven , om daar door zich te kon-
nen onthouden , van leevendige en doode te berooven, (i) Doch om nu
niet te zeggen , dat diergelyke ordentlyke inftellingen , in de minfte Ge-
reformeerde plaatzen gemaakt wierden , zoo quaamen 'er echter al lang-

zaamerhand , byna overal de voorheen gewoonelyke rechten, van geld

te geeven , weeder op , zoo dat 'er geen doode , zonder te betaalen , kon-
de begraaven werden, ln'teerftefteldemen, in de Kerkelyke ordonnan-
tie , dat het niet verbooden zoude zyn , by de begraaffeniffen , aan de Kerk- en

School-dienaaren iets tegeeven. Gelyk als onder anderen , in de Bronswyk-
fche ordonnantie , in 't Jaar 1543 gezet wierd. (£) Naderhand wierd 'er

allengskens , eene groote en fchuldige plicht hier uit , ( nadien zich nie-

mand , gelyk men zegt , lichtelyk hier ontrent wilde laaten befpotten )
zóo dat ten laatften, aan de Predikanten , de gang en de Predikatien by
het lyk , ordentlyk en onvermydelyk moeden betaalt werden. Doch

dKLyk"-
06 wat de Lyk-Predikatien in 't byzonder aangaat, zoo vindeik, datde-

ficn^'"
ze^ve °P de meefte plaatzen , zeer laat zyn in 't gebruik gekoomen. Ge-
lyk als by voorbeeld tot Zwikkouw , eerft in 't Jaar 1 58 1 de eerfte Lyk-
Predikatie is gedaan. (/) Doch op die zelve tyd , moeften reeds al eenige

ver-

(g) Eobanus Heffus Eleg. deConc. Erfurt.p. izo.P.U.operum. (£) Chur-Sachf ordn.p. 143:
(i) Apud Scultetum P. I. Annal. Euangel. p. ijz. 15-6. {k.) Apud Hortkdemm Tom. 1. Lib.1V.
cap, 44. (I) Tobias Schmid Zwickauifcbe Chrouik Part. 11. p. 4 1

3.
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vprft-Tiidiffe mannen vermaanen, dat zoodaanige Predikatien niet moch- Jmi.mö.

ten lyxwwwwi en *wy v>'W » dans, vly- en lof-reeden , werden, waarin VK>ry#
*

men, als ineen vliegende brief, alle dieven en meineedige , als lofwaar-

dig en zaalig prees" (m) Waar uit dan wel af te neemen is, dat het toen

ter tyd , zoo wel onder de Lutherfche als andere Gezintheeden, reeds

al zeer ongelvk hier ontrent is toegegaan , en al weederom , enkelen

alleen om wuift, en nadat iemand veel gegeeven hadde.

14. Alhoewel in 't begin, de belooning voorde Lyk-predikatien maar Klein

heel klein moet geweeft zyn , nademaal men nu noch in oude inftellingen

vind. dat 'er vin de Hooge-Overigheid , dooruitdrukkelyke wetten is

bevoolen geworden , J.it men voor eene L\k- ofBruilofts-Predikatie , met meer

als ttveeofdriegrojfen ( vier of vyf :h'.wers) zoude geeven. (•«) Doch, hoe Hettrou-

ook het trouwen ( of t'/.aamen-gceven ) by de huwelyken vande Gee- W3n *

ftelvkheid tot eene noodzaakelykheid gemaakt is, en daar door haare

heerfchappye en inkoiiiftjn vermeerdert zyn , zulks is in onze Afbeeldin-

ireder Eer/Ie' Chriflenen , nu reeds al in 't breedegetoont. OndertufTchen

'heeft men deeze man' eée onder den naam van eene zeer gevoeeelykein-

ftellinge in de Reformatie behouden , willende zelfs welbewyzen, dat

God Adam en Eva aldus zelf- haile vcreemgt ; niet teegenftaande men noch- voor

tans bekent heeft, dat bet trouwen door een Priefler , in Gods fVoord uitdrukke- £"$"£

lyknietveboodenwas, en dat , in gevalle van nood, het nalaaten van dien , nie- houden «

mand bet geweeten bezwaar en kon (0) Om nu daar van te zwygen , dat men
veele aan zich zelfs onbehoorlyke en gruwelyke dingen , als bloed -lchan-

de en diergelyke , namaals wel voor verdraagelyk heeft uitgegeeven ; en-

kel en alleen ,
gelyk men zegt , tereerendeshuwelyks , en op dat de

t'zaamengeevinge , als een werk der Predikanten , niet voor kracnteloos

aangezien mocht werden. Doch of 'er onder anderen , door zoodaanige

inzettingen niet wel meeft op de gewoone belooningen is gezien gewor-

den , zulks toont op alle plaatzen d'ervaarentheid wel aan een ieder een,
veor heÉ

die daar maar acht op flaat. Met het Doopzeldreeven ookdePapiften dooPcn

ook wel eer dezelve fchraaperye , by wien geenChriften, ofgedoopt kon noomèn.

werden , voor en al eer men geld hadde gegeeven. (ƒ> ) Of nu alle deeze

misbruiken wel t'eenemaal atgefchaft zyn geworden , zulks kan noch-

maals , een ieder ter plaatze daar hy woont , onderzoeken. Moogelyk
gefchied nu noch wel op veele plaatzen, dat geene, daar in voorige tyden ,

iemand over klaagde : Dat men ook zelfs het waater tot den Doop moeft betaalen,

of aan de korter iets zeekers daar voor geeven. (</) En dit alles vvierd

evenwel geëifcht , fchoon ook het vaft-gezette tra&ement , tot onder-

houd groot genoeg was. Want dit was doch by veelen het voornaamfte mae-

oogmerk en her e'p^ov , waarom het hen in 't Predik-ampttedoen was.
™
y

c

n

n
-

t

C

oog.

Gelyk als men dit inzonderheid in de brief- vviflelingen , daar van de be-^ van

roepen , bezoldingen , 't af- en aan-treeden der ampten , gehandek

werd, doorgaans vind , datdeeerfteenlaatftebekorhmeringeby veele,

weegens het trattement , en de inkofnften is geweeft. Waaromtrent
het nochtans fchynt , dat eenige wel te verontfchuldigen zyn, nadien

in 't eerde begin alle deeze zaaken, by de meefte Ker"kelyke bedienin-

gen onder de Proteftanten , maar heel flecht waaren.

ie. Van D r
. 7oan Bugenhaagen , eerfte Superintendent tot Wittenberg , Geldzucht

1 . 1 • v n. 1 1 t r-Kjt ï- S dei Piedi-

jyerd in eene aanteekemnge , vaneenKeurvorltelykLyt-Medicus , die kmten,

daar by is geweeft, verhaalt, dat, nadatdeKeurvorftjf^tffWri^, ge-

il. Deel. Qj Van-

fa) Zepperus Lib. I. Polit. Eed. c. 1 3. p. 1 18. (») Chur-Sachf. Kirch-ordn. p. t 20. (o) Ludor.
?unte Decil'. Caf. Conlc.Cap. XIX. fe&.4.qu. 3.p. 9S3. (t>) Erafmusl.c. (q) Statuca Eccldia

huriccuf. ap. Hottinger. P. V. H. E. fee. XVI. p. 85-1.
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jaar md. vangen was , en door vergunninge des Keizers, eenigedaagen zich toe
totMDc.

YVktenberg ophield, ZX Bugenhagen , in zyn bezoek , den Keur vorft van

niets anders , als van zyne achterstallige bezoldinge , hadde gefprooken,

terwyl de goede Keurvorft , in deeze zyne onverhoopte rampzaaligheid,

de eene of de andere vertrooftinge van hem hadde verwacht, (r) Eenan-

der , die weegens zyn tractement , het welke, alhoewel zeer groot,

voor hem nochtans te weinig was , zyne bedieninge aanftonds wilde nee-

der leggen , moeft van een verftandig Godgeleerde zeer gebeeden wor-

den , dat hy zich zelfs doch zoo t'eenemaal niet wilde ten toon ftellen,

en alzoo aanftonds in 't begin eene grootere bezoldinge eifchen , maar

dat hv zich liever eerft wel geacht zoude zoeken te maaken. (O Van Dr.

Selnekker werd gefchreeven, dat hy van den Raad , door e^n brief , ver-

meerdering van zyn loon hadde verzocht , om dat de renten van zyn uit-

gedaane geld niet behoorelyk in quaamen : het welke hem de Raad van

Halle voorgeworpen hadde, wanneer hy zich fchriftelyk aanbood, om
de opzicht over haare Kerken op zich te neemen , (lellende hem met een

gouden beeker te vreeden. (r) Het is zeeker , dat men by zoodaanige ge-

leegentheeden , als hier booven gemeld zyn, zeer veele teekenen vind,

dat dit altoos wel de voornaamfte zorge , bydemeeftegeweeft is. Het
Piofjten. wasgeftaadig: My is deeze ofgeene Opzicht , Superintendentfchap , ofPaflorye,

opzedraagen met eene zeer reedelyke bezoldinge : ik hebbe een zeer goed tralie-

ment , zoo dat ik het niet beeter wenfehen kan. («) Hy kan met bet grootfte gezag,

en een overvloedig traktement alhierjlaan. (x) ik hebbe eenegroote Gemeente en

goede profyten. (_y) Schoon de inkomflen teegenwoordigflecht zyn , zy zullen noch-

tans wel beeter worden, (z) Ja , om de boovengewaagde profyten , als

,

het Biecht- Doop- Lyk- en Bruilofts-geld , laagen weldikmaalsdeHee-
ren-Amptgenooten , opentlyk en tot groote ergernis, metmalkande-

ren zelfs overhoop , en begongen byna de gruwelykfte uitfpoorigheeden.

Men vind ten voorbeeld : Dat de Diakens en Paftooren heevig onder zich

gekrakkeelt en zelfs vonnifTen geligt hebben , doordien de eerfte iets van

de inkomflen der laatfle wilden aftrekken : Welke zoort van oneenig-

heeden , men met het voorbeeld van Ananias , uit de Hand. der Apofl. cap. v.

trachte by te leggen , alhoewel noch niemand de Apoftolyke maniere
hadde toegedaan, e. z. v. (a)

Ryfce 16. Schoon nu wel weegens veele omftandigheeden , de Proreflant-

k°rdl! fche Predikanten tot zulk een groote rykdom en pracht , als de Paapfche

niet quaamen 5 zoo hebben zich doch meenige op zoodaanig eene wy ze,

al vry wel verrykt. De oude Dr
. WeUer verhaalde reeds al in zynen tyd

,

dat hy niet van dieTheologantenwas , die in alle hoeken daar zy maar heen zaa-

gen ,
genoeg en overvloedige rykdom hadden. (b~) Ten minften is 'er van eenige

beroemde Godgeleerde eene diergelyke gemeene fpraake gegaan , dat ze
zeer ryk waaren. Van Doel. Martinus Chemnitius , werd in een zeeker

fchrift verhaalt , dat hy na zyn dood meer geld, alsgoede naam hadde nagelaa-

ten. Ook loochent dit zyn verdeediger in de antwoord niet, maarhy
zegt daar op alleen , men konde het hem niet voorwerpen , noch uitreekenen hoe

veel het wel was. Eindelyk , hadde hem God iets verleent , zoo hadde hy daar

voor ook moeten arbeiden , om niet was hem wel weinig gefchonken. De ondankbaa-

re weereld , die aan geen Predikant iets gunde, maakte de zaak altoos wel tien-

maal grooter , en wat 'er van diergelyke verfchooningen meer waaren.

Noch-
(r) Matthxus Raienbergius Hift. Elc£t. Mfta. p. 22. (f) D. Chytrxus Epift. ad. M. Petrum Wit-

teburgium. p. 367. (t) Jo. Bulsus Exam. Reek. Selnecc. de Lib. Conc. p. 73. (u) Tilemannus
Heshufius Epift. ap. Fechtium p. 197. 198. (x) D. Chytrseus ib. p. 48S. (y) Polycarpus Leiferusib.

p.676. (*)HelvicusGarthiusib.p.8o8. (*) Vid.Confilia Witteb.Tom.li.p. 38. (b) lm brieft an

Joh.Belu.P.Il. Anale&orum. p. ij"3-
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(c) Nochtans werd 'er van Chemnitius verzeekcrt , dac hy by de oneenig- Ja« »n«

heeden van dien tyd , onderlcheidene gefchenken heeft bekoomen. Als
' c

tot Halle heeft men hem treflelyk befchonken^wanneer hy aldaar de Ker-

ken , in 't Jaar 1 565 onderzocht , engelyk men fpreekt , vandeCalvi-

niiterye hielp zuiveren enverbeeteren , het welke Ebents en Strigelius

,

hadden afgeflaagen. (</) En een zeeker Predikant , fchreef ter zei ver tyd

in 't algemeen : dat men met alle zyn doen, maar alleen grootefchatten en ryk~

dommcn beoogde, en dat men met Gods IVoord, endeverfchillen, handelingeen

kramerye dreef, e.z.v.ijï DiergelykengetuigenifTe wy ook op zyn plaats,

van D'.Jacol Andrea: zullen hooren , naamelyk, wat hem zyne moeite

teefen de Gereformeerde , en andere al heeft ingebracht. Korts daar na

fchreef Polycarpus Lvferus van hem , en den gedachten Chemnitius gelyk

ook van David Chytraus , „ dat zy door de gantfche weereld , in openbaa-

ren druk , en door het gemeene geruchte uitgeroepen wierden, alsof
"
zy booven maaten ryke luiden waaren geweeft. Daar nochtans hunnen

',', rykdom maar maatig en flechtjes heen was , in vergelykinge der groote
'

moeite , die zy in 't voortplanten der zuivere Leere wel hadden aange-

wend. (ƒ) Maar fchoon dat nu ook wel in der daad diergelyke erger-

nifTen van hen , die de grootfte ampten bedienden , meede bedreqven

zyn ; zoo is nochtans ook meenig der mindere zoort, doordezorge

voorde koft , by een fterke huisgezin en veele andere kinderen, tot

zoodaanige onbehoorlykheeden wel gebracht geworden 5 nadien veele

flechte Predikers , in dit ftuk heel zoober verzorgt waaren , zoo dac

iemand met waarheid fchreef: De Godgeleerden konden by grooten rykdom,

bun ampt wel verzuimen : Doch wel hovaardig werden , en ook zeer veele

Kerk- en Scbool-dienaaren in Duitsland , waarenvanditgevaar t'eenemaalvry,

doordien ze niet veele inkomjlen hadden, (g)

17. Hoe ellendig en lichthertig het nu hier ontrent, van 't begin afaan,

onder de Lutheraanen is toegegaan , zulks is niet wel te befchryven.

Want als Luther de Weereldlyke de oogen opende , en dat deeze hunne ei-

gene voordeden zaagen, zoo taften zy toe, maatigende zich zelfs zoo

veel van de Kerkelyke goederen aan , dat de Dienaars der zelve dikwils

niet met alle over behielden. Hier door hoort men Luther ook zoo over- Gebrek

vloedie klaagen en kermen , over de vrekheid en ondankbaarheid van d!nge"°"

veele der voornaamfte , inzonderheid van den Land-Adel , dat zy hunne

Dorp-Paftooren byna van honger lieten fterven. (//) Waar door deeze

dan wel genoodzaakt wierden , by gebrek van hun geloof, om an-

dere onbehoorelyke middelen by der hand te moeten neemen. Om nu

niet te zeggen , dat niemand , di& van zich zelfs een weinig goederen

hadde , zich meer tot het Predik-ampt begaf, maar meerendeels de arm- Armoede

fceenellendigftemenfchen, die tot niets anders koomen konden. Waar PredUsw,

van iemand aldus klaagde : „ Toon my een Edelman ofvoornaam burger,
,en "

, en die iets heeft, die zyn Zoon tot deeze oeffeninge (offtudie) houd.
" Zv moeten alle ofRechtgeleerde ofKoopluiden werden , en het is vee-

"len van herten leed, indien ergens een van haare kinderen zich tot^lit

^beedelachtig ampt begeeven zoude. En vervolgens klaagde hy over de

verkeertheid in 't Lutherdom aldus : „De Vorlten , Heeren enEdel-

, luiden , taften noch overal wel toe , als'er ergens een Bisdom ofvette
',', Domheers-plaats te vangen is , niet teegenftaande zy zulks doen , tee-

„ gens hun eige geweeten. Maar zoude zich heedensdaags een Vorft
:ook

Qjl 1. toe

(t) Ehjcn-rettungChemnitii.(J)G.Olear.Halygraph.p.zSi.(0 Joh. Cuno Spiegel aller (lande

lc (f) Erkl'arung des Cl. Pfalms. fg) Chytraeus 1. c.p. iOf. (b) Vid.Catech.Majp. 444.Kirch-

Poit P. I p. 168 P. 111. p. 1S7. ü6. 2H- Edit. Lunsb.Haufs-Poft.P. II. p. 106.
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„ tot den dienft Chrifti , gelyk voorheen in 's Duivels naam begeeven , hy

„ wilde liever , dat hy niet op de weereld was gekoomen. De ouders wen-

„ fchen , dat zulk een in 't eerfte bad aanftonds verdronken was. Dat dit

„aldus 'waarachtig is , zulks leert de ervaarentheid en de daad zelfs. (?)

Wat hier uit nu al voor averechtze uitwerkingen gevolgtzyn , is uit de

gefchiedeniffén zelve openbaar , als wanneer het raapen en fchraapen van

veelen , waarelyk onbefchroomt gepleegt wierd , ja daar ookderyk-

dom zelfs , by de welzittende noch al geftaadig meerder dorft daar na

verwekt heeft. Luther fchreefhier van zeer wel : „ Indien een Predikant

„ na eere , geld en goede daagen tracht , en zyne Predikaatie daar na fchik-

„ ken wil, zoo zal hy niets altoos uitrechten noch ftaandeblyven. Want
„ als dat komt , dat hy zoekt , dan treed hy achterwaards , en werd een

„ onchriften ,
gelyk als voorheen. Maar indien hy het gemeene nut lief

„ heeft , zoo ftapt hy door.... Doch waar zyn die ? Enkele peerlen en dia-

,, manten zyn ze , onder den anderen grootften hoop , 200 veel dergee-

,,ftelyke , als weereldlyke heerfchappye. (£) Ehzoodaanigegeldgierige

geeftelyke met haare vruchten , befchreefeenzeeker Lutherfch Vorft

,

als wortelen van alle onheil door het geheeleland , uit ervaarentheid al-

dus : „ Dit is wel aan de Godgeleerde in deeze laatfte tyden , ten deele

,

„ ja fchier by de meeile , weeder maar al te waar , zoo dat het derhalven

,, met hen gedaan is , welke deugden ook by de hêedensdaagfcheloop des

„ weerelds , wel vooniaamelyk uit haare ( zoodaaniger Godgeleer-

,,den) gierigheid en onverzaadelyke baat-zucht gemeenelyk ontftaan.

(/) Zoo handtaftelyk waaren by de Geeftelykheid , alle deeze ondeugden
geworden , en zoo opentlyk , zondereenige de minftefchroom wierden

ze alomme bedreeven , dat ze ook zelfs aan hooge Perfonagien in de

oogen liepen. Doch dit zy genoeg van deeze haatelyke en nochtans wel-

gegronde ftoffè.

18. De andere voornaame ondeugd der meefte Predikanten , was haar

flempachtig,brooddronken en welluftig leeven.het welke niet minder een

rechte peft onder alle ftanden pleegt te zyn. Maar ondertufTchen , wan-
neer men de Hiftorien , van 't begin der Reformatie af aan , watnaauw-
keurig doorziet , zoo is het niet wel te loochenen, datdemenfehen ,

na dat zy uit de gruwelyke geweetens-dwang , eens invryheidgeftclc

waaren , van het eene uitterfte op het andere , en van de tyrannyke ftraf-

heid der Roomfche Geeftelykheid , tot eene groote lichthertigheid en
toomeloosheid vervallen zyn. En wanneer de Paapen en Munnikken

,

inzonderheid na hunne Pharifeeufche onthoudinge , (byaldien die noch
wel by eenige ernft is geweeft ) zich al van zoodaanig een jok ontfloegen,

zoo mag moogelyk het bedrog der zonden wel meenig een zoo verre ver-

leid hebben , dat hy daar door niet eens op de Waare zuivere Euangelifche

weg eenes Chriftelyken wandels getreeden is , maar dat hy het vleefch

den loffen toom gegeeven , en een welgevallen aan het ongebondene lee-

ven gehad heeft. Dit Zullen nu de uitdrukkelyke klachten van die tyden
klaarlyk vertoonen , waar van ik 'er nu maar eenige weinige, kortheids
halven zal bybrengen. Al voort na Luthers tyd , fchreef een zeeker op-
recht man , wanneer hy de oorzaakeA des gruwelyken vervals ontdekte

,

aldus -. „ De Kerken-dienaars zondigen fwaarlyk , dat zy voor haare per-

„ zoonen , door hun godloos en woeft leeven , den 200 edelen en hoo-

„ gen fchat der tucht t'eenemaal beletten. Ja ook , Gods Woord en Ryke
„ hier door hinderlyk en fchaadelyk zyn , het welke om haar fchelmach-

»t»g

(i) Wolffgang. Mufculus Prnphecey. p. E. ii. (/J Tom. VIII. Altenbp. 104. Add-p. 703. a.

(I) Extradt eines gelprachs einer Fürfll. perlbn niit D. Kirchnern vom Concordicn-buch

.
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„riff leeven , verfmaad'nge en lafteringe lyden moet. Enbyaldienalle j«:md.

„deeze fchaadelykheeden en nadeelen der Kerken-dienaaren van hun
tot MOG*

„aanftootelyk en fchandelyk leeven nietkonden affchrikken , zoo bc- Q»»^,

,

„hoorden zy ten minlten, hier ontrenree betrachten , dat ze zich alle den.

„de zonden en misdryven, die deleeden hunner Kerken begaan , deel-

„achtig maaken 5 als meede alle den toornen ftraffen Gods, diedaar

„over koomen zullen. Doch ik zal alhier met zeggen , hoegrooten
„moeite , zorge en onruft , de Predikanten hun zelts wel op Jen hals

„haaien , wanneer ze hunne leedemaaten , dooreen roekeloos leeven,

„ tot alle ondeugden zelfs oorzaak geeven.... En aanftonds daar na fpreekt

hy : Als den Abt dobbeljleenen voor den dag haalt , zoo fpeelen de Munnikken.

Engeijk de Herder is , zm zyn ook defchaapen. (m) Na deezen fchilderde een

ander deeze menfehen , aidus af : „ Zy prediken om geld en een goed
„ leeven , zeggende : Kom , laat ons goede wyn haaien , vroolyk zyn
„ en een roes te zaamen brengen , Efa. Lvi. Gelyk als , helaas ! nu bytia

„NB. overal't gebruik is , en deervaarentheid uitwyft Het grootfle ge-

deelte NB. der Wachters is blind. -- Zy gaan daar heene gelyk een; bj.in-

„ de koe , waar hun herren-luft hen dryft \ tot hoererye , gelyk ajt§..rnen

„aan de Papiflen gezien iheeit $ totdronkenfehapen goed flampampen ,

„zoo als men het NB. ontrent onze Heertjes nu ervaart. — Waintinde
„zonden, diezy het meeftemoeftenbeftraffen, als de echtbreuk;, zui-

„ peryen en andere ondeugden , leggen zy zelts totoverdeooren toe

„ weg gezonken, (m) !: ,

19. Inzonderheid klaagt deeze zelve man over het vreeten en zuipen Vteetenet>

der meefte Predikanten van zynentyd, wanneer hy uit ondervindinge

,

zup

op de volgende wyze lpreekt. Zoo zeer is het leeven nu vervreemt van

de leere , dat men naamvelyks meer weet, waar men een fraai man , Leeraar

of Pafloor vinden zal , die geene groove oudeugden aan zich heeft. „Ikfpreeke

,, teegenwoordig niet van natuurlykemenfehelyké lA'akheeden,die in alle

,, menfehen plaats hebben, maar van die zonden alleen, welke .teegens

„het geweeten zelfs aanloopen , teegen God, teegen zyn Woord , ja

„ zelfs teegen alle tucht en vroomigheid , gelyk als echtbreuk , hoererye, gic-

„righeid , zuipen , opgeblaazenheid , trotsheid , en diergelyke ondeugden

„ meer. Hoe veel groote Leeraars zyn 'er wei hier en daar, die in echtbreu-

„ ke en hoererye vervallen zyn ? hoe veele leeven 'er wel in gierigheid en ivoe-

„ker? Hoezeer heeft de overdaad , het vreeten en zuipen wel overhand echtbreuk

„genoomen ? Zy koomen goeds moeds te zaamen, aldaar ftryken zy »an groote

„dan het vonnis over andere, praaten van de predikatien hunner ampt-

„ genooten , en zy verachten alles, wat met hunne lapperye niet over-

„ een (temt. Niemand ziet wat Gods Woord ofeereis, en wat de waar-

heid met zich brengt. Ja zy zeggen: Wat is waarheid ? als Pilatus aan

„ Chriftus vraagde. Daar gaat het dan aan een vreeten en zuipen , tot

„ zoo lange dat zy niet alleen rood en bleek werden , maar ook de fpraak

„verliezen , en zy rabbelen als dan maar, wat hen invalt, verontfchul-

„digen , klaagen , fchreyen, fchelden, difputeerep en zyn zotten, zoo
„als zy maar beft kunnen. En de zoodaanige zullen na dit alles, noch
„al getrouwe Dienaars Gods heeten te zyn 3 onder de zulke zullen

veele ziele onderweezen werden $ zy zullen de Schooien en Ker-

,, ken regeeren , en met haar voorbeeld andere voorlichten. Waarby Dronken-

hy eindelyk noch voegt : ,, Dat hy zelfs een Paftoor hadde hooren
' ap

„zeggen : Wat praat men al , dat de Predikanten niet zouden moogen
„zuipen ? Wat kan een Predikant van 't zuipen prediken, als hy zelfs

Qj 3 » niec

(w) Sarcerius von der difciplin. p. 194. (») Selneccerus in P£ ƒ8» p. ace.
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'mocht men wel daar by voegen. Ten overvloed zal ons noch de eene of

de andere plaats van deeze zaak dienen. Als, wanneer een voornaam

Godgeleerde , byna ter zelver tyd gedrongen wierd, omtefchryven:

Daar is niets fchandelyker , als ivanneer een Predikant zich dol en volzuypt , en

de laatfte is die na huis toegaat. Zulk een is niet eens waard, dat hy de geiten

hoed , ik zwyge de fchaapen van Chriflus. De zoodaanige werden , van den Apo-

(lel yudas ,
fchandvlekken der broederlyke maaltydengenoemt , ais die het tydely-

ke leeven voor wellufi achten , en die zich zelfs en andere bevlekken. (/) £n

noch een : Van goede luye Paters, die in de week naauwelyks eens inden Bybel

zien dié b\bete voor icribetefchryven, en die meer calices als codices \_bee-

kers als boeken] hebben, is het getal wel 't grootje. Tellikkers entaafel-vrindeni

die alle maaltydeu by na eenen nieuwen waard zoeken , en die zich overal , daar

't bier en de wyn het befte is , indringen , zoo goed als zy konnen , heeft men insge-

lyks ook overvloedig, (qï

xo. Zulke en alle diergelyke menfchen nu , noemde iemand uit Efaias

valfche Propheeten en ftomme honden , om dat zy teegens geene on-

deugden zich vrymoedig dorften aankanten , wanneer ze zich in dier-

voeoen ,
zonder eenige de minfte fchroom ten 'toon fielden, (r) Weshal-

ven ook een zeekere geleerde en Godvreezende vrouwe (i aan zulk een

verzoopé Predikant , die in zynen hoogen ouderdom , t'eenemaal een-

Epicurist was , emftig op deeze wyze fchreef : „ Zulk een man verdurf 'er

meer door zyn quaad en ergerlyk leeven , daar hy nochtans aan zyne
'

toehoorders tot een voorbeeld van nugterheid en maarigheid behoor-

"de te verftrekkeii. Waar beneevens ookdieonnoozeleen flechtetee-
"
genwerpinge (dat men een fwak menfchis,) daar meede wel beant-

woord -wierd : Dat de Heidenen zelfs zoodaanige zonden , als de dron-
"
kenfchap ; wel ©Verwinnen konden , hoe zoude dan een Chriften , of

"
wel t'eenemaal een Leeraar zich hier ontrent voor fwak uitgeeven der-

Ven ? 00 Niet te m ;n werden 'er in de fchriften van deeze tyden , zeer

veele bedroefde voorbeelden , van zulk ilag van Predikanten gevonden ,

welkers ongeregelt leeven ook openbaar aan den dag is geraakt: ikfwy-

ge noch , wat 'er in 't verborgen wel meer van veelen geichied is. Ja men,

Roem des heeft zelfs niet gefchroomt , om zich over zoodaanige zonden ,

Inbrak m opentlyke fchriften te beroemen , en die voor een onverfchillige zaak
ftn5-

uit te zeeven , wanneer men by voorbeeld , in een gezelfchap
, geheele

daagen met fpeelen , fpotten , fnaakeryen te bedryven , iagchen en

fchreyen, vreeten en zuipen , toegebracht , en den tyd en alles daar

door vergeeten heeft. (Gratiofo genio ducente , borasjjepaucas bonds & bea~

tas , pro valeditlione longè ultima , fuaviter atque amabiliter , fermonefefliv»

fe comï , ludo ,
joco , rifu , atque imprimis lectitite bonopatre Liberopreefenti y

duxinins ac transmiftmus. Dat is , Op deeze wyze hebben wy dan eenige wei-

w<tf 2öciè en aangenaame miren doorgebracht , onder hetgeleide van eenen goed-

qunjligen geeft , ter gedachtenijfe van uwegelukkige reize ,• alwaar wy heelver-

maakelyk en zoet zyn by malkanderen geweejl , met allerhande vermaakelyke en

boertige reedenen , fpeelen , jokken en Iagchen ; en booven dit alles , in 'het by-

weezen van Vader Bacchus , die tot eene vervullinge van alle vreugde en blydfehap

moet vertrekken, (f) Op deeze zelve wyze werd 'er ook van een zeeker

Godgeleerde totLeipzig, genaamt Barent Ziegler , verhaalt: Dat hy niet

gefchroomt hadde, zyn leeven in eene gefchikte vroolykheid , na den aart der Duit-

fche

,

(o) Idem in Pf. XII. p. 34. (p) Jo. Hemming in Partore. p.109. (f
1 Jac. Andrea: hundertjahr.

bedenk, p. 49 (') Henr. BulÜngerus Lib 'II. de Epifc. inltit. p. üj. U)ÜlympiaiViorataLif>.I.

Epilt. ep. uit. (?) J°- Hagius in Vita Lotichii. p. ƒ 28.
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fche , op eene kflige maniere door te brengen. («) Andere aanmerkelyke bui- 1»»^
tenfpoorigheeden zyn 'et hier en daar , zeer veel gebeurt. Als , om maar

'a

eenige aan te raaken , wanneer een zeeker Dorp-Paftoor , zich des Satur- l°°
Atel~

dags ha zyn gewoonte , zoo vpl hadde gezoopen , dat hy des anderen
'

daags , op Zondag , in de Predikatie, onder het neederknielen , wee-

gens 't Onze Vader , in flaap viel , en alshy van den Korter was opge-

wekt , diergelyke woorden gebruikte , die hy 's daags te vooren by 't lpee-

len gewoon was te zeggen (» Wat dit voor een ergernis en opzien aan

de Gemeente gegeeven heeft, is licht te vermoeden. Dat ook een ander

Paftoor met zyn Jonker, in 't dorp zich daagelyks vol dronk , en einde-

lyk zich met hem fioeg.isal meede niet verziert (y ) Om nu andere over-

vloedige voorbeelden alhier over te flappen. Een zeeker Schryver onder

de Gereformeerde klaagde meede in 't gros over zulke Predikanten, die Goed da

niet alleen by groote Heeren , plachtengoed cier te maaken , maar ook , die wel
ma en '

den gantfehen dag in kroegen en herbergen zaaten , in de wedde met de boeren ge-

zontheeden zoopen , tot in de nacht toe met kaarten en dobbelfteenenfpeelden , ook oanffen

,

dan(len en [prangen , en ten laateen zich na huis toe moeftenjleepen laaten. Qt)

En dit zelve heeft men ook meenigmaal onder de Lutheriche moeten ver-

bieden naamelyk , dat de Predikanten en offer-luiden , zich uit de boe- Zllipen

gen en herbergen , by verbeurte van hun ampt , zouden moeten houden. (<j) bergen""

xi. Tot verfchooninge en verdeediginge van deezen gruwel , hadde

Satan een zonderlinge vond onder de Geleerde uit de hoeken gezocht,

wanneer naamelyk deeze uit de heidenfche Poëeten , dit als een recht zuipen der

voorgaaven , en aan andere leerden: ivie een geleerd man, envoomaame-
ï<>eiXia'

Uk een Poëet wilde zyn , die moeji braafkonnen zuipen. Weshalven men inzon-

derheid van de vermaarde Poëeten deezer voorgaande eeuwe , diergely-

ke lotreedenen vind, daar het zuipen noch wel voor een konft en deugd,

ten minfren altoos voor een geoorloofde zaak voorgeftelt werd. Van£<;-

banus Hejfus fchryft iemand dit volgende , onder zynen lof : Hygeloofde , v™ tot;

dat hem niemand met in de wedde te zuipen overtreffen zoude : waar ontrent hy het

ook zoo verre gebracht hadde , dat het geen menfeh meer hier in teegens hem wad-

gen dor/l. Waar beneevens hy ook een proefverhaalt ( alhoewel hy dit

niet rechtvaardigen wil , ook fchandshalven niet kan.) Naamelyk, daar

was eens een ander berucht zuiper by hem gekoomen , die hem een groot vat

Dantzikkerbier hadde voorgezet , en een ring daar ingeworpen , zeggende : als hy

dit vat uitzoop , zoo zoude hy hem hebben. (Vaar op Hefjus het vat uitgedronken »

omgekeert , en den ring met zich genoomen hadde. (£) Deezen zuiper nu is wel
geen Predikant geweeft, maar nochtans een goed vrind , nietalleenvan

Joris Spalatyn , maar ook van Luther zelfs , gelyk als daar by gedacht werd.
Zo dat hy ook zeer vertrouwelyk met hem tot ErfFurt heeft omgegaan, en
een vers op zyn intogt aldaar gemaakt.(c) Hy zoude ook eens aan iemand,
die hem weegens de dronkenfehap vermaant hadde , geantwoord hebben:
Men /preekt wel veel van myn drinken , maar niet van mynen zeer grooten

dorfl.(d) En diergelyke Poëeten zullen 'er moogelyk, ook onder de Pa-
ftooren genoeg geweeft zyn , die onder deezen naam haar Epicureëfch
leeven hebben rechtvaardigen willen. Weshalven men ook midden onder
de zoo genaamde Euangelilche, diergelyke verzen onbefchroomt maakte.

Heus tu , fi bonus ejfe vis Poèta

,

Epota : proprium boni Poëtaz

Efl,
(h) Joach. Cameranus Vita Md. p. 330. (*) Meiander Jocofer. P. II. p. 678. (y) I!,id. P.M

p. 23. (\) BulIinggerusComrn.inEfai.p. 286. (a) Hertzog Philippszu Braunfchw. Abfchied ap.'

Joh
.
Lczncrum Daffel. Chron. P. I.Lib. V.p. 37. (b) Joach. Camerar. in VitaEobani p.18. 19.

if) Vid. P. II. opcrum Poet. p. 1 1 7. (d) Meiander 1. c. p. 245-.
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jaar md. Efi , claufis oculis , repentè magnos
tot MDC*

Exhaurire ter & quater culullos. (e)

[De zin is: Indien ge een goed Poëet wilt zyn, zoo moetje wakker leeren zuipen:

want dat is de rechte eigenfchap van een Dichter. ]

ferd'Xt Om nu nocn andere fnoode merkteekenen van eene zoodaanige ver*
'

dorventheid voor by te gaan. Ook was deeze Heeren zeer veel aan het

fmullen en gallen geleegen , zoo dat zy de gafteryen byna zoo yverig ver*

deedigden, als ot ze een punt des Geloofs waaren. Derhalven heeft men
ook de Weederdoopers zoo heftig teegengefprooken , om dat zy de

Doop-maalen en andere diergelyke brafferyen voor ongeoorloft hielden.

(ƒ) Een zeeker Schryver vertoonde zyn gevoelen hier ontrent heel

openhertig , wanneer hy na 't verhaal van een banquet [of prachtige

Epicuree- maaltyd ] dit daar by voegde: Ach! hoe koftelyk en lafligging het aldaar toe!
fche woor- __ uet bedroeft my al te zeer , datmendetydby zoodaanige vroolykheeden, niet

verlangen konde noch ooit kan. Want, byaldiendatmoogelykwas, hoe veele tref-

felyke maaltvden , wat voor aangenaam gepraat , fchoone muzyk en lieffelyke danf-

feryen, zouden 'er niet wel altoos duuren. Maar , wie kan het dwingen ? Alle din-*

gen zyn maar voor eenen korten tyd. moeder Eva , hoe hebt gy ons verdur*

ven! (g)

2x. Niet teegenftaande alle deeze aardfche liefde en ydelheid , zoo
wilden zich nochtans zulke menfchen noch al met de verdienden van

Chriftus , en een waarachtig geloove trooften. Gelyk als dan deeze ge-

melde man , na die bygebrachtegantfchEpicureefche woorden, uitdruk-

kelyk doet , bedienende zich daar ontrent van eene averechtze , en

valfche Lutherfche needrigheid; naamelyk, hy wilde zich op zyne vroomig"

beid niet verlaaten , want zy was maar als een bevlekt kleed, (£) In zoo-

Braffenen daanig eene gruwelyke blindheid konden zy, dienochaldegeleerdfte
zopen, en befte genoemt wierden , zich zelven noch wel opentlyk pluimftryken,

als of alle haar fmullen en zuizebollen , vreeten en zuipen , danffen en

fpringen , met eenen boetvaatdigen Chriftelyken wandel, heel wel be-

ftaan kon , waar in men met vreezen en beeven , mogte trachten zaalig te

werden. Door welke inbeeldinge, ook zelfs in degeweetens-vraagen
,

de gafteryen en brafferyen zeer yverig verdeedigt werden, opdat het

vleefch doch immers nergens in mocht fchaade lyden. Niet teegenftaan-

de de bygebrachte gronden hier ontrent zeer ellendig pleegen te zyn.

Doch aan deeze ruuw- en onbefchaamtheid hebben zich ook de Papiften

lowfe"
mec we 'n 'g geftooten , zoo dat zy ook eene byzondere 5t?#£ onder de

den. Proteftanten geftelt hebben , die zy ollarii of potvrienden noemden, en
befchreeven , dat zy de gewoonte hadden , vanmalkanderengeflaadigte gajl te

noodigen , en lekkere beetjes voor te zetten. (/) Waarlyk moeten de meefte

Predikanten het gaften en braffen zeer overvloedig gemaakt hebben

;

doordien ook de Hooge- Overigheid zelfs in openbaare beveelen klaagen

moeft , dat veele onder hen, haar beroep niet waar-naamen , en zich onder an-

deren ingafleryen inlieten , waar door zy van hunne bedieningen afgetrokken wier-

den, (m) Wat men in zulk eene geleegentheid van zaaken , van 'tvaften

,

kaftydinge en andere oeffeningen der maatigheid gehouden heeft , is licht

verachtin- te denken. Veele hebben onder den dekmantel der vryheid , hun vleefch

itens?

Va den ruimen toom gegeeven ; en zich daar door als goede Lutherfche wil-

len betoonen , wanneer zy van het vaften en bidden niets hielden. De
oude

(c) Ibid. p. 42. (f) J.Henr. Ottius.Hirt Anabapt.p.Qi. (g)MartinusCrufius Annal.Suev.ad
Ann. 1 f6i. p. 7 1

3
. (0 Crufius 1. c. {I) G. Marcell. Confped. Hilt. Eccl. Sec. XVI. (w) ChurfMl.

S'achfif. Ordnungde Aüflo.77. p. 199.
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oude Cbcmnïthis vond ten hoogden noodig , om dit zelyetevermaanen ,j-r«n

wanneer hyfchreef: „ Zommige hebben volkoomendykeenen gruwel

en fchrik voor het vaften ,ja zoodaanig ,
dat, als zy maar den naam daar

"van hooren, zy ftraks teruggefpringen , alsof 'ervan moord of echt-
"
breuk gefprooken wierd. Andere verwerpen geheel en al de leere van

"
't vaften, zonder eenigonderfcheid onder de menfchelykeinftellingen.

(n) En niet lang daar na beftrafte eenander zoodaanige flampam pers al-

dus • „Eilieve, zietmy deezeonze valfchePropheeten, en averechtse

Godgeleerde eens aan , die vyanden des Chriftendoms , die geeft-ftor-

"mers , waar in hen doch de Bybel vroomer gemaakt heeft , welke de
"
Roomfche tyrannen uit de handen gerukt , en a.inde Gemeente wee-

ver <*egeeven is. Miflchiendaarin, dat zy des VrydaagsenSaturdaags

"vlees
5

eeten ? Dat de Predikanten den ongelumwdenftaatt'eenemaalaf-
"
nefchaft hebben , en de gaave der onthoudinge niet goed keuren , fchoon

'

men ze ook van God verkrygen kon ? Want daar in zie ik , dat de mee-
"

fte de gelukzaaligheid onzer Kerken ftellen. (O

xx Om dat ook een of andermaal , luther , het vroolyk zyn en danffen

der jonge luiden, juift niet voor verdoemelykhadde gehouden, daarby

nochtans wel bedingende, dat het in alle tucht, zeedig- en eerbaarheid

r^^ m'npfl- era in • ( o ^ zoo ftreeden nu de valfche Leeraars voor het danf- Danff%n

fen , doorgaans veel heftiger , als voor eenig grond-punt der Leere , her-

haaiende dit hun geloove zoo wel in fchriften als werken, zooyyerig,

dat men daar uit wel zien kon, hoe veel hen daaraan geleegen was. En

op dit hun goedvinden , wierd ook in opentlyke inftellingen , het danfTen v«dee-

op bruiloften ,
geoorlooft , verklaart en beveftigt , nietteegenftaande

d 'st*

men daar beneevens bekennen moeit , dat by zoodaanige en andere danffèryen,

niet alleen de voederen doorgebracht wierden, maar ook, veel andere ontucht en

lichtvaardigheid , zonden en fchand-daaden , /laan en vechten wierdgeüeegt.

(q) Het welke alles ter goede gedachtenis der ellendige en heideniche ge-

woontens , nu noch onderde valfche Euangeliiche te vinden is. De Pre-

dikanten nu maakten hun welgevallen aan alle zoodaanigedertelheeden

zelfs openbaar , wanneer zy dezelve noch als iets heerlyks verheften j

met een lof, diergelyke men naauwelyks , by 't verhaalen van goddelyke

zaaken ergens vind. Dus fchreef iemand onder de gedenkwaardige zaa-

ken van een gaftmaal , het geene na 't verdelgen der oproerige Boeren , in

't Jaar 15x5 , tot Zwikkouw vaneen Burgermeefter gehouden wierd :

Daar wierd met de burger-vrouwen enji'ffers een heerlyk baalgehouden, (r) En

hier toe moeften nu zoodaanige leer-flukken tot een grondflag dienen
,

die ook rechtzinnig en overeen komende met de zuivere leere , genoemt

wierden : Het eerlyk en deugdzaam danjïenwas nergens van God
' verbooden.(f)

Menmoefi dejeugd zulke danfferyen ,
alhoewel met zeekere bepaalingen ,toelaa-

1
ten. (0 Docn deeze bepaalingen ,

gelyk als zy maar alleen fchands-halven
' daar by gezet zyn, alzoo werden ze ook nooit van hen , inachtgenoo-

1

men. En daar zal moogelyk tufTchen meenig Predikant
, diedeezelee- schaade

| «nee met 'er daad zelve plagt te bewyzen, en de Roomfche Paapen wel
d"£lut "

geen onderfcheid altoos geweeft zyn , welke zich van diergelyke ver7

Mingen ook al bedient hebben, die nochtans zomwylen van de Leeken

zelfs Tdie de afgryffelykheid daar van erkenden , een flecht loon daar voor

hebben ontfangen. Als wanneer by voorbeeld,de burgers van Paderborn,

II. Deel Rr in

(n) Exam Conc. Trid. P.IV.delejun.p. 74?. (o) AuöorMyfteiïiiniquitatisPfeudo-Euang.

f. Apol. proArndioGap. l.p. 11. (p)To.IX. Alt.p. 671. & Tom. IV. Jen. Germ. p. 133. Kirch-

Polt von dcrHochzeit7.uCana. (^)Chur-S'achfif.Orda. p. 142,. (rJSchmid.Zwik.Chron. P. II

p 296. (j)Ofiander Cent. IV. Lib. III. c. 38. p. 397. (*) Balthaf. Meifnerus Col!. Adiaph. difp.

XII p.2ii.feqq.it.RungiusinExod.p.5-fi&i046.Conr.Dietcricus Analyf.Euang.P. I.p.198.
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o

jaaiMD. in 't Jaar 1532., teegen zoodaanige Paapen , die met haare vrouwenen
tot mdc.

joc^ters plachten te danflen , een opftand verwekten. (?0 Hoe zeer zich

ook veele der Papillen zelfs aan deezeergerlykebedryven der Lutheraa-

nen geftooten hebben (van de Gereformeerde wil ik nu niets zeggen)

toonen haare fchriften genoegzaam , als waar inzy eene meenigte van

voorbeelden der afgryflelyke vruchten van zoodaanige danfferyen aan-

merken 3 en iemand voegt onder anderen , deeze toezang ( epipbonema )

daar by : Het isgoedfpeelen voor hem, die gaarne danfl , hy heeft geengrooten

Dotlor van nooden. (x) Of men nuhiermeedeaandiegéene, welke daat

buiten zyn , geen aanftoot geeft , en niet verre van Paulu s meeninge af-

wykt , die liever nooit vlees wilde eeten , als iemand altoos ergeren,

zulks kan een goed Chriften wel licht afneemen.
van»tide- i4 Midden onder alle deeze uitterfte gruwelen , hebben nochtans
re misprce. T .

,

<=>

xen. zommige oprechte gemoederen daar teegen geyvert , waar van ik nu

maar een eenige pïaats zal aantrekken , daar aldus gefchreeven ftaat : Men
duld ( onder ons Lutherfche) en verdraagt , alle aanlokzelen (^ofoorzaaken)

tot hoererje , niemand doed deeze af , veele bedenken nieuwe , op dat 'er geen

fchande of onkuisheid ontbreeken mocht.— Aldaar kan men de vuile fchatidelykt

danjferyen , en oneerlyke gebaarden , met goede oogen aanzien , het om-werpen ,

draxen e. z. v. (y ) Doch dit niet reegenftaande , zoo heeft men die geene f

welke hier in volgens hun gevveeten leerden en handelden , verwurpen

en verkettert , voor duivels-apoflelen uitgefcholden , die zich in enge-

len des lichts veranderden, e. z. v.(z) Die nochtans onder veele benaauwt-

heeden en verdrukkingen , moogelyk wel beeter zullen geleert hebben ,

wat de Chriftenengeoorloft was , of niet. G elyk als men by voorbeeld,

van de zoo lang geplaagde Waldenzen leeft , dat zy aan niemand onder

hen toelieten tedaniTen, of eenige andere dertelheeden te bedryven. (»
En in andere Gemeentens,heeft men zich niet min ernilig teegen alle zoo-
daanige ondeugden geftelt. (£) Welke dingen voor alle Conftftorienen. gee-

flelyke rechtbanken veel beeter behoorden, als alle andere weereldlyke

zaaken. Veele Predikanten hebben zich ook uit een enkele waan , op de

aller-ongerymfle wyze verontfchuldigt , en een onderfcheid gemaakt,

fchuwi 1
tuilchen een geeftelyken enweereldlykendans. GelykalsdieDorp-Pa-
ftoor , die onder de nieuwe regeeringe van denKeurvorftFredrikvan de

Paltz , zich dus voor 't Gerichte meende vry te praaten : dathy [maar]

Ge=rwyke eengeeflelyk dansje hadde gedaan. Aan wien nochtans de Raad wel te recht

antwoorde : Dewyle gy immers maar een geeflelyk dansje wilt gedaan hebben,

zoo zult gy ook een geeflelykeftrajfe daar voor lyden en tien guldens in de-n armbui-

del geeven. (c) Jamen heeft zelfs in die plaatzen, daar het anderzins door
de Godgeleerde vergunt was, uit de bedroefde ondervindingeleeren en

bekennen mereten : dat het op veele plaatzen beeter was , dat'er geendanjfen

altoos geleeden wierd , om dat de menfchen in 'tgemeen zich heel ontuchtig en er~

gerlyk daar'by droegen : Alhoewel 'er nochtans belall: wierd , dat de danjfè-

ryen met alle moogelyke ingetoogenheid zouden moetengehouden werden. (</)

specicn. Diergelyke eene verderfTelyke leere vind men ook weegens hetfpeelen

,

wanneer men de eerde Chriftenen teegen gefprooken , „om dat zy van

„ het fpeelen in een bord , met de kaart ofdobbelüeenen zonde gemaakt
„hadden , daar nochtans de Bybel nergens zoodaanige dingen verbied,

(e) Welke gruwelyke blindheid alleen daar uit ontftond , dat men aan de
bloote letter der Schrift bleef hangen , en zich inbeelde , wanneer 'er

maar
(«) Scult. P. II. Annal. Euang. p. 380. (x) Joh. Naff. Euangelifchc warh. Cent. II. p. 20. (y) Sai-

ceriusvon der difciplin. p.32,. (%) Bak. Meifnerus 1. c, (a)Epilt.ad Oecolamp. ap. Scultetum l.c.

p. 301. (4) Vid. jo.Calvinus Epilt. p. 8j\ (c) Meiander l.c. F. II. p. 308. (d) Chur-S'a'chüX Orda.
I c. p. 93. (OOiianderl.c. Lib. II. c. zii p. 180.
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maar van geen bordfpel, kaarten ofteerlingen , in de H. Schrift ftond , j^rMo.

200 was alles goed, fchoon dat anderzins het fpeelen in 't algemeen, en
'üt MDC '

de vleefchelyke kiften , mitsgaaders het tyd-verzuim , noch zoo ernflig

verbooden waaren. Behalven dat men zomtyds , in een zeer hooge nood

en gevaar , wel eens meede huichelde , en het fpeelen verbood , zoo

wanneer 'er oorloogen of andere landplaagen opreezen. (ƒ) Doch hier

door velde men maar zyn eigen oordeel , en openbaarde de overtuiginge

vanzyneigegeweeten.

xj, Dat het 'er verders aan de overige zoorten der dertelheedenen

welluften , by veelen niet ontbrooken heeft , zulks kan men nu reeds

klaar genoeg uit het voor-verhandelde afneemen. Maar niettemin zal
°
C
°4.

U"J

ik nu alhier noch iets weinigs gedachtig zyn , doch juift niet , hoe zich

veele buiten 't huwelyk wel gehouden engedraagen hebben, maar wat

zich dikmaals wel onderdes zelr's naam vertoont heeft. Voor eerft dan is

niet te loochenen, dat veele Paapen en Munniken, datgeene, het wel-

ke zy in 't verborgen bedreeven hadden , nu onderden dekmantel des ond«*e

huwelyksopentlyk pleegden , en eeven zoo wel als te vooren , een wel-
Huwlyk *

luftitf, verwyft en vuil leeven voerden j het welke zeekerlyk , door den

blooten naam des huwelyks alleen, voor God niet geheiligt noch ge-

rechtvaardigt kon werden. Daar zyn ook veele voorbeelden , dat meeni-

ge een zich alleenlyk,om vryheid des vleefches te hebben,tot het Luther-

dom begeeven heeft, en uit het Kloofter geloopen is. Gelyk als iemand

reeds al by Luthers tyden , uitdrukkelyk fchreef, dat Luther geklaagt had-

de : „Dat alle die geene, welke om de buik-zorge en goede daagen , in JJSJ
1

., 't Kloofter geloopen waaren , om vleefchelyke vryheids wille, daar ii
cn en

.

,,weeder uitfprongen , en dat NB. de miniten, die hy kende, hunnen k«n -

„Munnik in 't Kloofter hadden gelaateu. (g) En een ander fchreefkort

daar na, uit ervaarenheid •. ,,Nu ter tyd is het byonsDuitfcherszoo

„verre gekoomen , dat 'er veele menfehen zyn , die in 't huwelyk by na

„ niets anders zoeken , als enkele vveereldfche en vleefchelyke welluft. —
„ Ja indien het niet om de welluftigheid des vleefchs gefchiede , men zou-

„de wel veele luiden vinden , die zich nooit tot het trouwen begaaven.

e. z. v. het welke hy aldaar ook wydloopig betoont, (/ƒ) Welke menfehen

men 'Swenkfelds brief wel mocht voorleezen, die hy in 't Jaar «515 , aan

de Kloofter-Juffers tot Naumburg , uitgaf, „ waar aan ze zich , in deeze

„ teegenwoordige tyden houden , en hoe zy het Kloofter-leeven , na de
„vryheid des geefts , nuttelyk gebruiken zouden. Zoo vind men ook
zeer veele voorbeelden , van zoodaanige nieuwe vergeloopene Munnik-
ken , die zoo haaft als zy eene Paftorye , onder de Lutherfche bekoomen
hadden , ook aanftonds daar op eene vrouwe, en meerendeels , haar

voorheen bekende keuken-maagd, naamen. Gelyk als iemand onder an-

deren , by 't verhaal van zoodaanige handelingen , deeze aanmerkelyke
woorden gebruikt : ,, De Paftooren op 't land , in de nabuurfchap , heb- Trouwe*

„ben zich dit Jaar (iyxO zeer verandert. DeHeer Lodewyk Pleifzner , ken-me^

„heeft zich met zyn keuken-maagd, door den trouw laaten vereenigen.
dcn*

„De Heer Frans Muller hield bruiloft met eene geweezeneBagyne-. de
„Heer Jacob iverman trouwde insgelyks zyn keuken-maagd, om andere

„ voorbeelden over te frappen. Aldus is het Pausdom alhier afgefchaft,en

„daar en teegen de reine Euangelifche Godsdienft voortgeplant, (i) Een
ander vermeld meede van eene diergelyke reformatie , dat in 't Jaar 1

> 41

,

tot Daffel , de Paflooren haare Dietijl- en Keuken-meiden , ofwegjaagen , of

Rr z tmi-

(ƒ•) Tom. I. Scriptor. Wittcberg.Publ.p. 61 . (g) Matthef.Leb.Luth.XI.Pred.p.137. (*)S«-
cerius 1. c. p. 31. & 46. (i) Schinid 1. c. P. I. p. 387.
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jaar md. trouwen moeflen. (£) Hoedaanig nu deeze en diergelyke Predikanten, haa-
totMDc.

res herten grond meenigmaal verraaden , en geopenbaart hebben , dat

het vol welluft en dertelheid ftak , niet teegenftaande hun gewaande heilig

huwelyk , hebben ook zelfs de Papillen wel aangemerkt. Als daar ie-

onumfche mand, zelfs uiteen Lutherfche Godgeleerde bybrengt, hoe dat een zeeker

"ngenXr Pafloor , in een BruUofts- Predikatie , wel 20 verzen uit de Vry-konfl van Ovidius
predikm-

fajfó aangetrokken. (/) Een ander heeft uit het boekje van de Huis-Schoo-

le deeze vermaaninge , als aanftootelyk waargenoomen : Een man zoude

ten Hoove prachtig , in de Kerke aandachtig, op de flraat ingetoogen , en in 't

bedde vriendelyk zyn: Waar beneevens hy heel wel aanmerkt , dat men dit

juift de jeugd niet aanftonds behoefde in te prediken , gelykals dit in een

exemplaar van Luthers leeven , door Ma^e/m uitgegeeven , daar byge-

voegt kan gezien worden , het welke uit Paapfche handen gekoomen is.

•tHuwiyk io. Uit deeze inzichten moogen ook wel dikmaals die ongemeene

^te«li. lof-fpraaken en verheffingen des huwelyks voortgekoomen geweeft zyn

,

wanneer men aan hetzelve , om zyne eigene vleeicheiyke lullen dies te

beeter daar door te bedekken, alle heiligheid alleen heeft toegefchreevenj

niet teegenftaande men anderzins by na geene heiligheid altoos in het lee-

ven wilde toeftaan , en noch veel minder behertigen. Booven dit alles is

men niet minder, daar ontrent tot het andere uitterfte vervallen, door-

Noodig dien ,
gelyk als de Paus aan alle Paftooren verbood vrouwen te neemen

,

gehouden. men jn teegendeel een iegelyk tot het trouwen noödzaaken wilde, en

het niet in "hun vrye-keur llelien : Ja men heeft wel uitdrukkelyk de zui-

vere leere daar in geveftigt , dat men den ongetrouwden ftaat t'eenemaal

verwierp , en de gaave der kuisheid niet eens dulden wilde, (m) Waar
heene men dan wel uitdrukkelyk de woorden vanden Apoftel Paitlus ge-

trokken heeft , dat eenieder man zyne eigene vrouwe zoude hebben. («) Daar
ongehu*-- nochtans Paulus zelfs, en veele andere oude Leeraars , buiten het huwe-

verwo"-
d

lyk geleeft hebben. Zoo heeft men ook den Papiften niet vveiniger erger-
pen

' nis gegeeven , doordien veele in alle manieren al te plomp verrieden

,

wat 'er waarlyk in hunne herten was. Ten voorbeeld , zoo wanneer by
Ermiofts jg eerfte Predikants-bruiloft , te weeten , vznBartholomaus BarentVeld-

Mrdigbcê- kerk, Proobft tot Kemberg , een klapachtige fnaak (facetusmorio') een Brui-

lofts-dicht , op de maniere als een bruid-mijje drukken liet , waar in veelefnaake-

ryen ftonden , buiten twyffèl , om op de bruiloft wat te lagchen te hebben , ge-

lyk als dan daar by gezet wierd , als ofmen zich zeer wel uitgeilooft had-

de , en het voor een Euangelifch Chriften , een heelvoortreffelyken

Gode aangenaam werk was. (0) Doch alle deeze fwakheeden zyn den

meedeplichtigen , (intereffenten} doorgaans door de volgende teegen-
Luthers fpoeden , merkelyk zuur opgebrooken. Luther zelfs heeft in 't begin , en
vode

e

n
g
van noch al in 't Jaar 15x1, niet alleen in 't zin gehad om niet te trouwen,maar

iyk!

uwe
*

het zelfs ook noch voor de Munniken ongeoorloft gehouden , en daarom
Dr. Karelfiad niet toeftemmen willen, maar hy zeide , „ men mocht moge-

„ lyk de Confcientien maar noch flimmer pynigen , wanneer men zulk eene

„ groote meenigte vrye perzoonen in 't huwelyk ftiet , daar de texten der

„ Schrift noch niet volkoomen klaar en zeeker daar ontrent waaren. Qp )

Maar naderhand, in 't Jaar ijxy, hoorde hy eens D'. Hieronymus Schurf

Tiouwen. zeggen: „ Als deezenMunnik een vrouw neemt, zoo zal de heele wee-

„ reld en de duivel zelfs daar over lagchen , hy zal ook alle zyne voorige

„ dingen te fchande maaken en vernietigen, (j) Als nu onder de andere

Non-

(J^) Lezner. Daflel. C'nron

quitat. 1. c. (») Ph"
p. 94. Bucholccrus

(Tel. C'nron. P. II. p.41. (0 Laur. Sur.Chron. p. 342. (m) Autor Myfterii Ini-

iilippus Heilbrunner von der Augfp.Confe/r p. ƒ6. (o) Scultctus Annab. P. I.

Ind.Chron.p.494. (f) Lib.I'. Épiit.Luth.epid, 241. (2)>Scuketusl.c.p. 274.
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Nonnen ook Katbarina van Boor , uit het Kloofter was gegaan , en zy aan J»« Ma

een ander naamelyk , aan D'.Glacms , Faltoor tot Orlamunda , ten

huwelyk zoude gegeeven werden ,
daar zy geen zin in had*, zoo nam

'

7 e i«f£*r onverziens tot zyn vrouw , en hield in der haalt bruiloft , alzoo helddM,

dit ook Melanchthottzeivedasit over bekommert was, dat hy in die gevaar- ov"-

ilvke tyden , de vyanden noch meer geleegentheid gegeeven haddeom

hen fchaade te doen. \\Luther zelfs berouwde namaals deeze haaftigheid,

en was daar over al vry zeer verflaagen en bedroeft , zoo dat ook Melancb-

tbon hem'daar in nochtrooften moeft , daar by bekennende, Luthers ge-

moed was in deeze zaak eenigzins week en overwonnen geworden, (r)

Schoon dat ondertuffchen ook eenige verftandige menfehen zich daar aan

niet keerden , maar na hun eige geweeten entoeltand leefden. Gelyk

als by voorbeeld ,
degeleerde Joris Held, Leermeefter vandenHartog

vanAnb.üt, ongetrouwe gebleeven is , (j) en eenige andere meer.

Doch op dat we tot den toefcand der meeite Predikanten deezer ^hteio<w.

euwe weederkeeren , zoo fproot nu uit de liefde des weereldsende wel- ptedüaa-

luft des zelfs , hunne nahatigheid en lichthertigheid , ontrent hunne be-
ten '

dienineen , waar door het zoodaanige menfehen geenen ernft altoos was,

de Gemeente , als voor Gods aangezicht, recht wel te dienen. En

hier in was de verdurventheid ook zoo groot en baarblykelyk , dat Sarce-

rius ,
naauwelyks tien jaaren na Luthers dood , een geheel boek , van de

verbèeteringe der Kerken en andere zaaken fchreef. Noch eenige andere,

die zich om de fchaade Jofephs bekommerden, toonden ook, hoe dat

in de aller afrryffelyklte zorgloosheid en onbefchaamtheid gevallen

was , en zulks welalleenlykuit liefde tot de weereld: JVanneer de Opzien- ^£oat'

der der Kerke zelveJlaapt , Wat is 'er als dan te boopen > Ja veel eer , wat heeft

, men niet te vreezen ? wat , wanneer hy zich alle djagen vol zuipt > PVanneerde

Kerkelyke leedemaaten , door zynvoorbeeld , tot a/lefehande en ongereegeltheid

aanzevoert werden f ! hoe ellendig is zulk eene Gemeente daar aan ! Wat kan

kier anders uit volgen , als 'tgeene Virgilius eertyds van Trojefchreef:

invadunt urbem, vitto fomnoqv.e fepultam.

Dat is , Zy overrompelen deftadaan alle oorden , die in haar eerflenflaap , en

dronkenfebap verfmoorde. En wyders duid hy dit op de Lutherfche Predi-

kanten , zeggende: Veele zorgen , helaas ! wel voor hun eige lichaam , en an-

dere voordeden deezes leevens , ofzy trachten na gunfi , rykdom , eere , rufte en

jvellufien , maar zy lyden nochtansfchaade aan hunne zielen 5 want , door haare

febandelyke ontrouwe , rennenze na de eeuwigeftrajfe. Het welke waarlyk ook geen

toonder is ^ want zy doen niet alleen het werk des Heeren nalaatig,om welke reede zy

ook vervloekt zyn : maar zy openen deuren enpoorten voor de vyanden , en zy zul-

len ten laatden ook wel ondervinden , dat zy het lichaamelyke voor het geeflelyke

aeflelt hebben. (O Luther zal*, heeft ook onder anderen , zelfs zoodaanige

i luye Paters zeer ernftig en weemoedig aangefprooken in de bekende

voorreede , die men voor alle de kleine K.inder-CatechismulTen vind , en

hen haare verftoktheid hier ontrent te gemoetgevoert, voornaamelyk

,

doordien het Catechizeeren zoo uittermaaten flaauw in 't werkgeftelt

wierd , waar van hier booven reeds meer gewag gemaakt is. En na hem

moeft de Oversheid zelfs opentlyk klaagen , dat het niet te loochenen was ,

dat zommige Dienaaren des Woords , bun beroep niet genoegzaam waar-naamen

,

en dingen Meeden , waar door zy van 'tftudeereu en hun ampt afgehouden wierden,

(u) Van welker luiheid in 't overdenken en betrachten des Woords , Lu-

Rr 3 ther

(r) Camerarius Vita Melanch. Cap. XXX. p. io3.MelanchthonConfil. p.37. (/) Carmerar.

1. c. p. 2ii.&VitaGeorgiip. 14. (0 joh. Hemming. Comm. mi. Tim. prsf. (») Churf. Augum

Vilit. Artik.p.99.
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jan md. ther zelfs aldus klaagde : „ Daar zyn zommige luye PaftoorenenPredi-

Luhlki „kanten , die zich op de boeken verlaaten , indien ze maareene Pre-

in

"

hct „ dikatien daar uit neemen konnen , zy bidden , ftudeeren , noch lee-W °01

„zen niet 5 zy onderzoeken ook niets in de Schrift , eeven als ofmen de

„Bybel daarom niet leezen moed. Zy gebruiken zulke boeken
, gelyk

gedVs By* „ een formulier of Almanak , om haar jaarlyks onderhoud daar meede te
bds

' „ verdienen , en zy zyn niets anders als een deel papegayen ofkaauvven

,

„ die zonder eenig verftand zoo wat keren naklappen. e. z. v. O) Van
welke zoort van menfchen te vooren , by de Poftillen al iets is gemeld.

Zoo klaagt ook een ander korts daar na, dat het noch niet eens, ontrent

den letter een recht goede voortgang hadde, ikfwygenoch, dat geeft,

kracht , en 't leeven , hadde heerfchen en zich vertoonen zullen. Daar
is , zegt hy , eene zeer groote luyheid en traagheid by alle opgevolgt

, en zulks

t dei ke
wel in e enen korten tyd. (j ) Gelykals insgelyks noch een ander , ontrent

Bo
y
igen,

e

het Jaar 1563, in 't algemeen de oorzaaken met de uitwerkingen der
zelve , aldus aanwyft. „Wy hebbende voornaamfle cieraaden en fteun-

„zeis onzes Godsdienfts t'eenemaalverlooren. Want, nadien de mee-
„ fte maar alleen het haare zoeken , en om hun eige ruft , hoogheid , in-

„ komften en welluften , meer bekommert zyn , als om de eere Chrifti

„ en het voordeel der Kerken: zoo zien zy 't algemeen gevaar der Ker-

, , ken met luye oogen aan , en zy beelden zich ook in , dat het hen niec

„ eens aangaat, (z)

Hetver . -2.3. Van deeze algemeene achteloosheid , en flaaperige zorgloosheid

,

CXn&n" met net ^aar aan geknoopte welgevallen aan de zonden der toehoorders,
nageiaa!" getuigden verders eenige aldus : „Het gaat 'er nu zoo toe , datmeenis

„man zich zelden , ofwel gantfch niet bekommert , wat voor hem in

„ den Bybel gefchreeven ftaat. Ja daar zyn 'er wel veele t'eenemaai van
„ die inbeeldinge , dat , het geene in de Schrift ftaat , alleen den toehoor-
„ders betreft. Een Predikant voldoet zyn Chriftendom daar meede ge-

„ noeg , als hy het den leedemaaten uit Gods Woord voorzegt 5 onder-
„tuflchen mag hy verder leeven , zoo als het hem belieft. Ja men vind
„'er niet Weinige, diemeenen, dat, het geene in den Bybel van de gee-
„ftelyke ftand ftaat, alleenelyk tot die geene, welke in dien tyd geleei'c

„ hebben , gezegt is. — Zy leeven derhalven onbefchroomt in die zelve
„ zonden , welke zy in hunne toehoorders beftraffèn , als in braden

,

„ zuipen , woeker , quaad-fpreeken en diergelyke zaaken. — Wat is

„het dan nu , dat in den geeftelyken ftand , fchrikkelyke ftraffèn oftoe-
„ vallen kan veroorzaaken ? Antxv. Wanneer men den fpiegel ofhet richt-

„ fnoer der Predikanten vergeet , ofveracht , en achter den bank werpt

:

„dat is , Wanneer men zich zelfs en zyn ampt niet richt, ofzich ge-
„ draagt na de fpreuken , die 'er van den geeftelyken ftand te vinden zyn.

»Kndheid „ (a) Wy leeven teegenwoordig in 't fchuim van alle tyden en in 't hoogfte
totheid. „gevaar , en nochtans zyn we heel geruft, enflaapenzoovaft, datwy

„ wel van nooden hadden de flaapzucht eenmaal afte leggen , en ons
zonder „ weegens ons' verftokte en ongevoelyk gemoed, te fchaamen.

(J>) Voor-
ppz 'chc

' naamelyk vertoonde zich deeze luyigheid en nalaatigheid ontrent de by-
zondere opzicht op de toehoorders , waar aan by na niemand meer dacht.

Ja wanneer zommige der andere Gezintheeden naderhand dezelve al in
fwang brachten , en des zelfs groote nuttigheid roemden, (c) zoo wil-
den het eenige wel voor eene verdachte nieuwigheid aanzien. Ten min-

ften

(x) Tom. VIII. Alt. p. 46. (y) Camerar. in Vita Georgii Duc.Arrh.p. \6. (?) D Chytr^us
Epift. p. 1077. (a))o. Cuno. Spiegel aller «linde, p.j-o. (b) Tom. III. Script. Witt.Publ p 7f
(c)ZepperusPolic.Eccl.Lib.UI. c.9.p. 5-14. feqq.
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tien ziet men wel uic eenige brieven , dat de teegenwerpingen , teegen jaar md.

zulk een heilzaam voornoemen by na geen einde gehad hebben, en liier
,otMDC '

door hebben zich ook die geene , welke noch aleenigen yver toonen

wilden , laaten afichrikken. (d) Wat zal ik verders zeggen , van 't nalaa- ofver_

ten der noodige beftrafïinge van de openbaare zonden en ergerniiTen ?
maanin-

Hetgefchiedeveeltyds uit traagheid en kleinachtinge der zonden , zelve
?en '

noch veel meerder uit vreeze voor de menichen , en niet minder , uit

lade vleyerye. Op deeze wyze ried Melanchthon , uit het vernuft en ande-

re diergelyke byzondere inzichten , dat men ontrent voornaame perzoo-

nen en Overigheeden veel moei! door de vingeren zien , en niet aan hen °°k<let
t n rr -i- i • i 1

vooiaaatn-

al te fcherp beltrafren. (c) Terwyle , in teegendeei een ander oprecht fte.

man , toen ter tyd zeer wel fchreef : Het verwonderde hem , dat veele Euan- vicyeij-.

qelifche Predikanten , ter zelver tyd hoorden en zaagen , hoe dat zy , die zich

Ghriftenen noemden te zvn, zoozeer ruuw en zorgeloos waaren ; alzooook, dat ze

zoo wei v^ wer betoonden , om alle het zelve te verbeeteren. (ƒ ) Moogelyk had-

de die Schryver van eene andere gezintheid ook wel geen kleine reede

van zich te beklaagen : Dat de weereld de Lutberfche Predikanten , meeren- tiette <fej

deels niet zonder grond liefhadde , nademaalde menfeben in 't gemeen , door de veculi -

oogluikinge der zelve, allerhande zonden onbefebroomtpleegen mochten , als men

tnaar daar beneevens de Calvinisten vervloekte , en zich voor Lutheraanen

uitgaf, (g)

%(). Daar toe ftrekten ook de volgende verzen , die iemand op den

loop dier tyden maakte , willende den verkeerden inborft van veele

Godgeleerde daar doof aan den dag leggen, naamelyk, hoedat zy de

gebreeken en zonden hunner toehoorders t'eenemaal vergaaten teegen te
emand

taan, en maar alleen op de Ketters fcholden: toteen
O Ketter te

Stans in fuggeflu , mundi , in delifla ruentis , "oor'c
*

Fraudesq-ie ~& feelera & Sodom<z f'perantia longè SeS"3

Flagitia Cs' turpes flammas , homicidia , furta ,
gehouden.

Ufuras , artesque malas , vel carpe mode(lè

,

Vel ( mage quod gratum efl ) prorfus preme , diffimulando :

In Calviniflas contra tua fulmina mitte ,

Quarto quoque notans verbo : fic ibis ad ajlra.

De zin is: Op den Predikfloel moet gy de booze bedryven desweerelds , fchoonze

üok de zonden van Sodoma zelfs overtreffen , als allerhandefchelmeryen , hoere-

ryen , doodjlaagen , dievery en woeker , en andere vuileflreeken , niet als maar

heel zoetjes befiraffen , of't geene noch aangenaamer is , met ge/lootene oogen

voor by gaan. Maar , teegen de Calviniflen , Jpuwt vry alle vuur en vlam uit : zoo

zultgy grooten roem en eere behaalen.

Ja 't geene noch 't voornaamfte was , de meefte Paftooren vergaaten

t'eenemaal van de boete te prediken , en de menfehen van de zonden af Boet-p re.

te maanen : doordien hen haar geweeten knaagde , om dat zy zelfs noch „agd«-

niet aangevangen hadden meede boete te doen. Niet.lang na Luthers tyd

,

,en>

wierd iemand door de waarheid genoodzaakt om opentlyk te fchryven:

„ Het is by na zoo verre gekoomen , dat veele Paftooren en Kerken-die-

„ naaren , om ongunft te vermyden, noch wet noch boete meer predi-

„ken , ja zy zendende wet- en boet-predikatten na de Raadhuizen toe,

„zy noemen de andere Wet-Predikanten , dwingers , benaauwers,
„ ftokbewaarders , Zeede-zifters

, {Cenfores morum~) die door de wet
„en

(£) Vid. Joh. Pappi Epift. ap. Fechtium in Supplim H. E.p. 415-. (e) Confil. Tom. I. p. 662.

(ƒ ) Euldnerus im Klag-Gefp. (g) Joh. Balceus Exam. Recir. Selnec. p. 10.
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jaarMD. „ en boete ernftig re prediken , ror vroomheid en goede tucht, vermaa-
kt mdc.

nen en aanhouden. (/;) En Melancbthon zelfs moeit bekennen , „dathy
„zeer wel geloofde , dat 'er veele Predikanten waaren , die noch van

„de boete , noch van 't geloove , ter deegevlytig en recht predikten.

„Want weinge verftonden de leere van 't geloove, en de waareaanroe-

„ pinge zelve. Waar neevens hy gedenkt , dat Andreas Mufculus de gehee-

Ie meenigte der Predikanten fterkbefchuldigthadde, omdat de menfchen

van de ivaare boete niet onderweezen wierden. (/) Het welke hy wel , volgens

zyne gewoonte , loochenen en bewimpelen wil: doch hy werd onder-

tuflchen door de andere daar van overtuigt. Gelyk als ook naderhand

by den twift teegens Major, wel uitdrukkelyken tot grooten ergernis,

opentlyk geftelt en verdeedigt wierd : dat de goede werken , ofdegodzaalig~

beid niet noodig , ja dat ze zelfs zeerfchaadelyk waaren. (k~) Waar van by de
oneenigheeden meerder. Hier zullen we nu maar alleenlyk noch eenige

klachten , van het zoo uittermaaten ichaadelyke nalaaten der hoog-noo-

dige beftraffinge en vermaaninge , aanknoopen. De zoo dikmaals gemeK
aitterfte je $arcerius heeft dit volgende hier van nagelaaten : Het is nu reeds al hy

zommige Predikanten zoo verre gekoomen , na dat zegezien hebben, dat zy door

de Predikatie der boete, in gevaar en vervolginge geraaken , allerbande ondank

verdienen , en bet niemand na denzin konnen maaken , zoo laaien zy bandenen

voeten zakken , en laaten allesgaan, als 'tgaat , zybeflraffen noch zonde meer

web ondeugd , en laaten toe , dat een ieder maar leeve , zoo als 't hemgoed
dunkt.— Aldus werden deeze Predikanten nalaatig en verdrietig , van de boete

te prediken , tot een fchaadelyke ondergangvan alle tucht.— Doch dit alles be~

haagt den Duivel uitfteekend wel, en het dient hem alles tor bevordering van zy»

ryk. — Derhalven vind men beedensdaags ook Leeraars en Toehoorders, die maar

den Duivel hier in behulpzaam zyn. e. z. v. (jb')

Beeiuch- 30. Kort na deezen brak een ander in deeze aanmerkenswaardige

j,ad
dom" klachte uit ,

zeggende: „ Het leeven der Predikanten is zoo uittermaa-

„ ten verre van hunne leere , dat menNB.by na niet meer weet, waar

„ men een fraai man , Leeraar of Predikant vinden zal , diegeenegroove

,, ondeugden aan zich heeft. Niemand ziet wat Gods Woord en èere is

,

„ noch ook wat de waarheid met zich brengt. Ja zeggen zy : Wat is

„waarheid ?-- Ik hebbe dikmaals zelfs wel met leetweezen gezien en
„ervaaren , hoe die geene , welke in het bezit der Kerkelyke amptea

„ zyn , zoo t'eenemaal buiten-fpoorig , niet alleen teegen Gods Woord,
„ maar ook zelfs teegen alle burgerlykheid , tucht en menfchelyk vernuft

„en wet , leeven , met vreeten, zuipen, vloeken, hoogmoedig zyn

,

„flampampen , en geen achting op Gods Woord te hebben , en het is

„met hun eeveneens , als of zy nooit eenige fchrikkelykereekenfehap

„ zouden behoeven te doen , van hun ampt , hoedaanig zy 't zelve heb-
vieyeryen. ben gehatidhaaft. (m) En nochmaals. „De huichelachtige enpluimflry-

„ kende Leeraars behooren ook hier toe , die de ondeugden niet rond-uit

,,beftrarTen , maar die bevreeft zyn, dat zy de goedwilligheid en gunft

„der menfchen daar door zullen verliezen, of in eenig gevaar koomen
,

„en zyn alzoo maar een deel ftomme honden. — Endewylezy niet van
„herten na 't Woord Gods kunnen leeren , zoo konnen zy ook geen
„ teegenftand doen , dat is , beftraffen , dreigen , vermaanen , maar zy
„ zyn ftomme honden , fwygen ftil , trachten maar alleen na ruft en

„ goede daagen , fpeelen den huichelaar, en zien toe, laatendealgeftaa-

„ dig de ergernifTen , in leere en leeven , ondertuffchen meer en meer
ïn-

(Ib) Sarcerius. Lib. de fign. & caufis Interitus Germ. fign. XVIII. (f) Confil. Tom. I. p.óffi,

(t) lbid. Tom. II. p. 360, (0 Vonderdifciplin.p. 196. 197. (») Selnecccrus in Pf. Xll.p. 34.
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inbreeken. Want in de zonden , die zy 't meefte behoorden te beftraf- f« r mix

„fen , als echtbreuk, gierigheid, woeker, dronkenfchap, verwaant-
u

i,','heid, toornigheid, achterklap en andere ondeugden, fteeken zy zelfs

,, tot over de ooren toe in. e. z. v. (n) En noch een ander : De Hof-predi-

kanten werden enkele huichelaars. Want , doordien de angtiuft der Groote Hoeren Huicheiery

niet veel voordeel aanbrengt , zoo benaar(ligen ze zich ook , om alzoo teprediken , t^L-
dat het niemand te na gaan , ofzeer doen kan , zy ivceten hun woord zoo te drayen, ""•

dat 'er niets als Euangelifche troofl in te vinden is , en dat de jonkers van zonden

vry gefprooken werden. (<?) Diergelyke belchryvingen zyn 'er noch zeer vee-

Ie overig , welk ook meede de oorzaaken zelfs van alle diergelyke flik-

flooyeryen aanraaken. Van de voornaamste fpreekt nochmaalsSarcÉriw*

aldus : De reede , waar door de Predikanten tot die Ichandelyke taal van

de onmogelykheid der tucht gekomen zyn, is, „ dat'er zommigezoo
^

re

h

e"
d
ch "

,, kleinmoedig zyn , en voor een ritzelend blad zelfs vreezen. Andere

,, verblind het vernuft , en de menfchelyke wysheid , de derde fchuuwen
! „ de moeite en den arbeid , de vierde ontzetten zich voor 't kruis en de 1*1"™'

„ vervoiginge . de vyfde doordien ze zelfs NB. Epicureëfche, Sardana-

„ paliiche ,
goddelooze en reukelooze meft-verkens zyn , die alleen maar

;„den buik en de vleelchelyke lullen dienen , met vreeten , zuipen ,

„flampampen , en andere daar aanhangende ondeugden , zoo zyn ze

,j heele bittere vyanden van alle tucht , die ze dien volgende ook nietkun-

„ nen lyden ofverdraagen. (ƒ>) Van de eerfte oorzaak , teweeten, van

de vreesachtigheid , fpreekt noch een ander aldus: Wanneer menin't Pre-

dik-ampt , een riet is , zoo hangt men de huik na de wind, men legt den toehoor-

deren kujfentjes onder den elleboog, dat is, men verfchoont de zonden der groote

Heeren , men gebruikt hooning , in de plaats van zout. e. z v. (§0 Noch een an-

der merkt ook zeer wel aan, dat veele zich inbeelden genoeg gedaan te

hebben , wannneer zy maar in openbaare Predikaten , wakker wat fchol-

den , terwyle zy nochtans een ieder in t byzonder zyne zonden behoor-

den voor te houden , en het ryke des Satans met kracht te verbreeken.

(r) En zoodaanige Leeraars waaren'er , na de belydenis eenes Godge-

leerden , zeer veele , onder de zoo genaamde Euangelifche , die alzoo

het verbond Levi hebben verdorven , en van 't rechte pad t'eenemaal zyn
afgeweeken. (j)

31. Dat nu alle deeze fchrikkelyke gruuwelenin dien tyd, onderde fiimoU

Predikanten , zeer gemeen en gebruikelyk geweeft zyn , zuks toonen p redfkan.

deeze bygebrachte bittere klachten, en noch veele andere genoegzaam Ien-

aan , waar van ik 'er alhier noch maar twee zal ter needer Hellen. De eene

dan luid aldus •. „Men zoekt teegenwoordig met voordacht, nazoo-
„daanige dienaars des Woords , die de groote Heeren wel na den mond
„ weeten te praaten , die de zonden , door hunne waarfchynelyke gloffen,

„ eene andere verwe aanftryken , die de ondeugden zeer onduidelyk en al-

„ leen maar in 't gros aanraaken , dat een ieder denkt , dat het hem
„ niet raakt , maar moogelyk de Antipodes ( die met hunne voeten

„ teegens ons aangaan. ) Zulke konftige Kokken der H. Predikatien , die
ffi

1**

„ voor alle lekkere monden konnen zauiTen maaken , werden overal , denhen*.

„ weegens hunne geleertheid , voorzichtigheid , beicheidenheid en goe-

„ de gaaven , tot den heemel toe gepreezen. Daar helpen dan deeze

„ Predikanten en de Staatkundige malkanderen dapper , en zy bewimpe-
len hunne zonden beider-zyds op 't fchoonfte. Daar moet het geen

11. Deel. Sf zon-

(n) Ibid. in Pf. XC. p.200. (o)Phil NicolaiHirt.des ReichsChriftiLib.II.c. 10. (^Praf.in
Lnrum de difciplin. p. 4. (2) Joh. Cuno Spiegel der Standep. 53. (r) Hemmingius Paitor. ptsef.

(1) Nicolail.c. p.674.
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,, zonde zyn , wanneer de Predikant een rechte weer-haan is, en nu

„ warm , dan koud , uit een en dezelve mond blaaft. e. z. v. (f) Veele

„ Hof-Predikanten , in de plaats dat zy behoorden te beftrafFen
, en

„ zomtyds eens een HofF-gramfchap te verdraagen , zoo zyn ze goede

„ Staat-kundige , die ergens een Pfalm aldus aflchildert : Zy hebben 00.

„gen en ze zien niet, ooren en hoorenniet $ en wanneer zy het zom-
„tyds , fchands-halven noch al eens waagen , en den mond open doen

,

„zoo zyn ze doch te gelykpublici taxatores en privati oratores , dat is , zy

„ fchelden in 't openbaar in de Kerken , loochenen of bidden 't in 't ver-

„ borgen weeder af. ~ My ( zeide eens iemand ) gevalt alles wel , wat

„ myn Heer de Koning doet. Even-eens maaken het nu teegenwoordig

„demeefte Predikanten , zy zeggen ook: my behaagt alles wel, wat

„myn Heer de Koning , myngenaadige VorftenHeer, myn Jonker of
„mynHeerdeBurgermeefter , doet. Niet teegenftaande , dat,hetgee-

„ ne zy doen, afgryfTelyk quaad, teegen Gods Woord en bevel is. Ja daar

„zyn heedensdaags veele Predikanten , diehetfpeekzelendendrekder

„ groote Vorften en Heeren , die zy dienen, wel zouden willen likken,

„ en als hun met verlofeen vuile flank ontgaat , zoo zeggenze ; het ruikt

„ beeter als een granaat- of citroen-appel. Hier van daan komt het ook
„dat 'er zoo veel boosheid gefchied. («) Doordeezeendiergelykege-

tuigeniffen nu , kunnen we wel licht verftaan , hoeen waarom 'er zoo
gantfch geene rechte toeftellinge of ernft, ontrent de Kerkelyke tucht

en de zoo hoog-noodige orde , ooit is gebruikt geworden 5 waarover
de dikmaals gedachte Sarcerius , in 't gemelde boek , neevens andere zoo
droevig geklaagt en gekermt heeft, doch geen gehoor heeft gevonden.

En een zeeker Godgeleerde , heeft in dien tyd zeer wel aangemerkt

,

dat Luther en Melanchthon wel hun beft gedaan hadden , om de leere en difcipline

te zuiveren , doch zy hadden het leeven met de leere onmoogelyk niet tegelykver-

beeteren konnen , het welke hy hen dikmaals hadde hoorenklaagen.(x) En op
een andere plaats , klaagt hy aldus : JVy betreuren alle , dat de tucht zoo zeer

is onder gegaan , en ivy wenfchen , dat 'er eens weederom eene ernjligere orde in

alle Kerken mochtgevoert werden. Doch hetflaat te vreezen , dat de groote mee-

nigte der Epicurifien en goddelooze , zulk eengoede zaak tot veeier ondergang
,

zal verhinderen, (y) Het welke ten minften noch al wat beeter luide , als

wanneer men totWittenbergfchreef: Daar was weleengrooteryver ontrent

de difcipline te wenfchen , doch men moeft in deezejlaaperige en zotte tyden der

weereld, maar alleen op de voortplantinge der leere , na vermoogen zien. (s) Als
of , naamelyk , deeze zonder een heilig leeven en goede tucht beftaan

konde , en het daar meede genoeg was , dat men zyn Gezintheiden
meeninge maar wel zocht flaande te houden.

31. Zoo booven maaten ellendig flond het ook ontrent dit ftukge-

fchaapen. Waar by dan noch al een ander quaad quam , dat niet minder
was , naamelyk, de groote onweetenheid en blindheid van veele Predi-

kanten , zoo wel in geeftelyke als andere bygaande zaaken. Het is nu
reeds al vermeld , hoe en by wat geleegentheid , 'er zoo veele onbequaa»
me en onweetende perzoonen , in 't begin tot Predikanten gemaakt zyn
geworden. Het welke ook Luther zelfs , in 't Jaar 1515 bekent heeft,

wanneer hy van zyne Hooge-Schoole aldus fchreef: Hier zyn veele Stu-

denten , die , wanneer ze ontrent een half'jaar tot Wittenbergzyn geweeft , zoo

vol konften zyn , dat ze zich inbeelden , geleerder te zyn als ik. Als zy dan op

't land by andere menfchen koomen , zoo breekt haare konft uit , als eenfaaare

plas-

(t) Praef. ad To. IX. Cent. Magdeburg. («)Jac. Andr. 1 00. jahr. bedenk. (*) Hemming. Paft.

prsf. (y) Gom. in Rom, pra£ (^ Tom. III. Script. Witt. publ. p. 11 ƒ.
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piasreegen , die zy mcenen hondert ponden [waar te zyn. Waar beneevens hy P"md.

ook over hunne hovaardye klaagt, en dat zy zich zoo haafl derven on-
totMDc;

derwinden , om andere te leeren. O) Naderhand fchreefook een ander

tot VVittenberg , van zulke onrype Predikanten , dit zelve: Menuet
teegenwoordig de mee/ie , als zy eer/l uit hunne vaderlandfcbejcboolen bomen , en **»*«».

wat Latyn of iets anders geleert hebben , zich heel ras op de Academienfpoeden
,

en aldaar een jaar oftwee doorgebracht hebbende , aanfionds weeder daar van ko-

pen , als ofzy als dan reeds al beqnaam genoeg waareu , om Kerken en Schooien te

beflieren. iVat nu deeze verbaaflinge voor eene grootefchaade veroorzaakt , zulks

ervaaren onze Kerken daagelyks , en onze nakoomelingen zullen het zelve noch al

meerder ondervinden. En wat verder: De meefie leeren niet eens zooveel, dat

hel eenigzins tot onderhoudinge der weetenfcbap ofdergoddelyke leere dienen kan.

(b} Terwyle nu, uit VVittenberg de meefte en grootfteKerkelykeamp-

ten vervult wierden , en men nochtans ook niet eens, in de anderzins

zoo hoog geachte geleertheid , iets gedaan hadde, zoo is het daaruit

wel licht at te neemen , hoe zoodaanige menfchen in de goddelyke ken- ™"^V*

nis , en de waureGodgeleertheid moeten gefteltgeweeft zyn. Zeeker- '"^"V

lvk heeft de eene blinde den anderen geleid , en die noch al eenen naam
hadden , dat ze geleert waaren , die hebben zich het zelve door de difpu-

teer-Theologie , en veel fchreeuwens en fchryvens doorgaans te weege ge-

bracht ,
gelyk als het volgende Hoofdftuk genoegzaam toonen zal. Een

zeeker bekent man fchreef te dier tyd, zeer nadenkelyk hier van aldus:

„Het is, helaas! heedensdaags by na over al 't gebruik, endeervaaren-

„ heid betuigt het; dat NB. het meefte deel der Wachters zelfs blind zyn

,

„ dat is , zy laaten Gods Woord t'eenemaal achter de bank leggen , en
„doordien zy het Woord niet hebben , zoo konnenzy ook niets , dat

„ recht is , leeren, noch andere onderrechten, ja zy weeten zich zelfs niet

„ eens te beftieren , en gaan daar heene als een blinde koe , waar hen haa-

„res herten luft natoedryft. (c) Tot welke booven bygebrachte klach-

ten ook noch behoort , dat veele Predikanten uit blindheid gemeent heb-

ben , het geene in den Bybel ftond , ging hen gantfeh niet aan, maaral-

leen den toehoorderen.

33. Doch ik zal nu alhier noch eenige getuigenifTen , aangaande de

groove onweetenheid der meefte , ook zelfs in de flechtfte zaaken , J^
byvoegen , waaruit dan heel klaar te zien is , hoe veel minder zy dien- denten

volgende , ook in 't waarachtige getrouw en ervaaren geweeft zyn. Want
eeventerzelver tyd , wanneer men zoo hoog op gaf, dat de geleertheid,

weetenfehappen , konften en taaien , zoo zeer bloeiden, fchreef iemand

tot Wittenberg , opentlyk deeze klachte: ,, De verftandige zien en be-

„jammeren het met droefheid , dat het meefte gedeelte der Studenten de

„Godgeleerde ftudien t'eenemaal verwaarloozen. Maar wat vooreene

„ Barbaarsheid wel haaft hier op volgen , en in de Kerke heerfchen zal

,

„ zulks plagt veeier gemoed niet zonder grond wel te voorlpelden. Want
„hoe weinige 'er teegenwoordig zyn , die eene grondige kennifle der

„ leere behertigen , ondervinden overal de Gemeentens , die geene recht-

„fchaapene Leeraaren en Voorftanders hebben , en hoezeer zy ook de

„zoodaanige zoeken , nochtans die niet kunnen vinden. (^) De oor-
jn deH.

zaak voegt hy daar by , was de afkeer van het leezen der H. Schriftuure ,
^'"'^

terwyle het zeekerlyk de arme menfchen , maar alleen aan eene rechte

aanvoeringe tot de leevendige bron des H. Geefts mangelde , en men de

ellendige jeugd maar tot de bloote letter , zonder eenig bewys des Geefts

Sf x en

(4) Tom. II. Altenb. p.899. (5)Tom. II. Script, publ. Witteb. prxf. (c) Selnccccrus in Pf. f8.

p. 200. (<i)PaulusCrelliusTom. V. Script. Witt. p. 930.
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j aa r md. krachts wees , zoo dat , als het al hoogquam, zy maar uitterlyk wat
ioiMDc

jeer(jen nakiappen. Deeze zelve man klaagde ook verders aldus : ,,Dc

„verachtinge des goddelyken Woords , is nu zoo groot geworden , dat

„ook de Studenten der Gödgeleertheid zelfs hetnaauwkeurigeleezen

„en betrachten des zelven zoo zeer vlieden, alsof ze daar van zat en

„ moede waaren geworden 5 wanneer zy het eene ofhet andere Hoofd-

„ftuk , zonder veel aandacht , geleezen ofgehoort hebben , zoover-

„ beelden ze zich , dat ze nu de geheele goddelyke wysheid al op een-

uitterflc „ maal hebben opgegeeten. Qe) Wat kon hier anders uit fpruiten als de al-
n" lergrootfte onweetenheid , dwaalingen en domheid , van zoodaanige

Jeedige en ydele Leeraars ? gelyk als wy dan hier onder ook zien zullt*

,

dat 'er meenige in veel flimmer dwaalingen en ketteryen flaaken, als de

andere , die van hen zelfs voor Ketters uitgefcholden wierden. By voor-

beeld , als men vind , dat 'er in 't Jaar 1^63 , in een Onderzoek tot

Mordel , by Halle , een zeeker Paftoor gevonden wierd , die niet anden

wijl , als dat 'er ivaarlyk drie Goden waaren. (ƒ) Te vooren in eene andere

Vifitatie , wierd in 't Gothaafche gebied , een zeeker Pafloor in zulk eene

groove onweetenheid aangetroffen , dat hy zelfs niet eens iets van den
Catechismus wift.(g) Een ander wierd van Melanchthon , in een Onder-
zoek , gevraagt of hy aan zyne Boeren ook den Decalogus [ de tien geboo-

den ] leerde : doch deeze niet weetende wat Decalogus voor een ding was,

antwoorde \ Hy hadde dien Schryver niet. Waar over D*. Hieronymus Schitrf

niet weinig moeyelyk wierd. (£) Een ander wilde zich noch wat verstan-

diger toonen, en antwoorde den Onderzoeker, (Examinator) op zyne
vraagen uit de Gödgeleertheid aldus : Het was niet noodig den Heere Superin-

tendent te antwoorden , nadien hy het immers veel beeterwifi , als men het hem
zoude kunnen zeggen. Om nu van meer diergelyke voorbeelden te fvvygen.

Van welke de klachte wel te recht waarachtig was , die iemand ontrent

die zelve tyd hier over deed , zeggende : In deeze ellendige tyden wil fchier

ieder een Leeraar zyn , zoo dat de meefte eer Leeraars werden, als zy noch waar-
dig zyn om leerlingen te heeten , en meenigmaal bequaamer waaren , om achter de
ploeg te gaan ofde koeyen te hoeden, als de Gemeente te weyden. (ï) Van welke
zoort van meufchen"hier booven , by dePoftil-ruiters, eenige getuige-
niffen bygebracht zyn , wanneer men, naamelyk, in 't begin der refor-

matie , doorgaans zulke jammerlyke onweetende menfehen tot Predikan-
ten aangeftelt heeft , die naamvelyks uit een Poftilliets duidelyk leezen kon-

den 5 waar over ook de Papiften niet weinig gelafterd hebben. (£) Al-
hoewel deeze noch al eerder voordeel hadden doen kunnen , byaldien ze
maar van God geleert geweeft waaren , als^e waan-kloeke vernuft- gee-
fren , welke alle de weetenfehappen als opgegeeten hadden , en den H.
Geeft zelfs in haare wysheid wel zouden hebben willen reformeeren.

34. Het is derhalven wel licht te denken , dat alle zulke blinde leidslui-

den aan andere blinde den weg quaalyk hebben wyzen kunnen , waar door ze dan
ook met malkanderen in de gracht zyn gevallen. Voor hen zelfs hadden ze niets
anders als loutere verdurventheid in zich , en van den H. Geeft lieten ze
zich niet onderwyzen , welken zy niet kenden noch volgden ^ het gee-
ne zy noch van andere ftoolen en naklapten.floot zomtyds zelfs na 't ver-
nuft niet altoos , ik fwyge noch dat het eenige nadruk ofkracht zoude ge-
had hebben.Aldus ging het arme volk met zyne Herders, in de vervaarlyk-
fte blindheid en zorgeloosheid daar heene , zoo dat het 'er dikmaals veel

flim-

(c) Ibid. Tom. VI. p. 90. (ƒ) G. Olearius befchreib. Hall. p. 2,76. (g) Cafp. Sagittar. Hift. Joh.
Frid. n. Vil. p. 1 4. (h) Mebmder Jocofcr. P. II. p. 398. (i) D. Henr. MolierusComm. in MaJach.
p . 47. (k) Scultetus Annal. Euangel. P. II. p. 414.
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flimmer uitzag , als in het Pausdom. Veoudc Joris M.y'or , fprakte zy- jaar Mn.

mertyd, in 't Jaar 1570, hier vanaldus : ,, Daar zyn 'erveele , dieop""*100,

„den Predikftoel niet minder doen , als dat zy iets nuttelyksof heil-

: „ zaams fpreeken zouden. — Ook zelfs onder die geene , welke de waar- ? nvru
^fa

"

l'.heid des Euangeüums leeren , werd in de gereinigde Kerken, van 't entooV*

',', meefte deel der Predikanten gezondigt. Zommige zynongeleert, en
*"leidm "

, „ prediken niet duidelyk genoeg , verkiezen ook geene nuttelyke ftofFen,

;„maar raapeti een hoopen tüigs , zonder eenig verftand t'zaamen , en

„ menden alles onder malkanderen. Wanneer nu het volk zulke men-

„fchen hoort, zoo gaat het gelyk als men zegt; wanneer men tot een

„.Ezel fpreekt , zoo luiflert hy toe. e. z.v. (7) En een ander , fchryft

aldus : ,, VVy hebben in onzen tvd , geen gebrek van de zoodaanige , die

„het Predik-ampt onbefchaamt tot zich trekken, daar zy nochtans in

„deeze zaak t'eenemaal onbedreeven zyn , en noch kracht om te fpree-

„ ken , noch kennis van zaaken , noch ervaarenhe'd in de Schrift hebben.

„Waar door de toehoorders geene gezonde ipyze.derzaligmaakende

„ leere bekoomen , noch ook geene vertrooftinge des Woords Gods ge-

,, nieten konn;n , waar door ze dan ook geen kracht of voedzel voor haa-

„re zielen , maar enkel ydel geklap, en een deel zotte dingen koomen
in te zuigen, (m) Eindelyk zegt noch iemand : „ Hier in werd zeer fwaa-

„ relyk gezondigt , dat men een ieder met ongewaflehene handen

„ toelaat , niet zoo zeer uit eene begeerte om te onderwyzen , als wel om
„inkomften te bekoomen. Deezenu willen niet eens leeren, het geene

,,zy noch niet kennen noch weeten , naamelyk , wat voor een fwaar

„ampt de bedieninge van het Woord Gods is. (m) En wanneer 'er ook
noch al iets recht zoude heeten , zoo liep het maar alleen op een

cierlyk heidenfeh gefwets uit , het welke doch in der daad niets an-

ders , als blindheid , hovaardye , ydelheid en zotheid was. Menbe-
fchouwe maar eens de belydenis van een zeeker Predikant , die in eene

onderrichtinge voor de Predikanten, onder anderen aldus fchreef: „ De
,, Rhetores olf Reede-konftenaars , hebben zommige dingen gefchreeven, J^ge
,, die ook al nut konnen zyn , tot het gevoeglyk en net voordifTen eener *eicn

C

.

hc "

„leere; welke reegelen en manieren ons de Rhetorka , (ofReederyk-

„ konfl ) aanwyft , waar door wy ook de fchriften van andere Leeraars

,, beeter kunnen leeren verilaan. Dit moet men niet verachten. Want NB.

„ de H. Geeft giet het door geen wonderdaad met een trechter in,wanneer

,, men het wei natuurlyk hebben kan. Derhalven , laat niet na teleezen ,

„het geene Cicero , Quintitianus , Erasmus, Melanchthon en andere meer

,

,, hier ontrent fchryven en gefchreeven hebben. (0) Aldus trok mende na-

tuurlyke verdurvene krachten voorde werkingen des H. Geefts , en men
fprakalzoo Paulus zelfs in 't aangezicht teegen,die de hooge woorden der

mcnfchelyke wysheid voor eene vernietinge des Kruices Chrifti hield.

Waar uit de volflaage afval van zulke Leeraaren, vanhet voorbeeld der

zaligmaakende Leere , klaar te zien , en als met handen te taften is. schaade

Waar op niet quaalyk de oude verzen paften, die iemand, zynde een daat

bekenner van zulk eene rampzaaligheid en een verlangen hebbende na
eenige beetere verbeeteringe , gemaakt heeft. Q>

)

Ni tandem , trattant qui myftica facra Jehova ,

Sint vitd fantti , fint & ab arte graves
;

Sf 3 Om-

(l) Pref. ad Andr. Pancrat. method.Concion. (m) LevinusLemnParEn. ad vitam optimèinft.
c. 59. (n) Benedict. Aret.Gomm.inMatth. p. 31. (o)Jo. Ebcrlinartik.odcrregels-brieff, wieder
Pfarr-uandaniufangeiyium. XIV. p.D. iij.fy») Joh.LeznerusDaflèl. Chron.Lib. V.P. II.p. f3.

m
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jaar md. Omnibus inde Ucis, regionibus , urhibus , aulis

,

Et mala , & exi/lunt mille pericla bonis.

Dat is : Zoo tot Gods heiligdom geen' mannen zich begeeven

,

Die vroom van vaandel zyn , en heilig in hun leeven 5

Zoo blyft de kudde zelfs geflaadig in gevaar

,

En land, en ftad en Hof, is niets als quaad voor haar.

HET XV. HOOFDSTUK.
Van de overige fluk^en der verdurventheid

3 onder

de Leeraars.

1, A Angaande den hoogmoed en groote eerzuchtigheid van vee-

"°ed'd« Z\ Ie Predikanten , zullen ons allenthalven zeer veel zon-

^dika" -

l \_ derlinge proeven en getuigenifTenvoor-koomen, wy zullen

derhalven alhier maar in 't gemeen eenige weinige merk-tee-

kenen daarvan , den Leezer voor oogen gaan Hellen. Als daar de dik-

maals genaamde Pr
. Selnekker op een zeekere plaats fchryft : „Wyzien

„ ten minden wel , hoe het heedensdaags met de Leeraars gaat , de eene

,,wil geflaadig booven de andere zyn , de eene wil het beetermaakenals

„de andere. Daar uit ontlpruiten zeldzaame gedachten, waar door men
„ de luiden den mond op doet , en geeft hen paarde vygen onder de tong.

„Ook is het leeven zoo zeer verwydert van de leere , dat men by na
„niet weet, waar men een vroom man , Leeraar, ofPredikant vinden

„zal , die geene groote ondeugden aan zich heeft. Ikfpreekenuniec

„ van natuurlyke menfchelyke fwakheeden , maar van de zonden , die

„teegens het geweeten zelve ftryden, als hoogmoed, opgeblaazenheid

„ en diergelyke ondeugden. -- Zy koomen goeds moeds te zaamen , daar

„haaien zy dan de menfchen door, fpreeken van hunne metgezellen ,

„ van de predikatien . zy berifpen alles , wat met hunne beuzelingen niet

„ overeen flemt. — Zy beroemen zich over de zuivere leere , en willen

„alle niet alleen goede Chriflenen, maar ook de belle Leeraars zyn, en
„bewyzen zulks nochtans niet in 't minfle. Zy leeven fchandelyk, on-

„ eenig , flout , gierig en gulzig. — Dat zyn immers fraaye Ziel-zorgers

!

(ji) Een andet zet, inzonderheid van die geene, welke over andere ge-

flelt waaren , deeze aanmerkinge ter needer : „De zichtbaare Kerke
„ heeft in een ieder gebied of ftad , niet min een zichtbaar hoofd , aan den
„ BiiTchop of Paftoor , als een weereldlyke heerfchappye heeft aan den

Eigermn- ,, Vorfl of Koning. Ook zyn de Predikanten niet minder zichtbaare,

hèfrfch- „ veranderlyke en wonderlyke hoofden als de weereldlyke Heeren. Jade
zucht

' „ meefte Paftooren en Superintendenten verheffen zich , in de ryken van
„ hun kleene gebied , niet eenen hair minder , en zy zyn veel eigen-zin-

„ niger , hoogmoediger , toorniger en wonderlyker , als de Heeren zel-

J°°|™
ed „ ve in hunne heerfchappyen. (£) En noch een ander befchryfr zoodaani-

limenden- ge Opper-Paftooren als groote hoogmoedige Dottooren , die andere naauwelyks

waardig achten om met haar tefpreeken , en alle het hunne welgaarne aangebeeden

wilden hebben , als enkele orakelen , die van den heemel zelve afkoomen. (c)

Waar uit wel lichtelyk af te nemen is , dat 'er behalven de andere ondeug-
den , ook hoogmoedigheid , zeer openbaare eerzucht, en verachtinge

van
(4) AufskgungdesXlI.Pf.p. 24. (*)D. Chytr.Epift. 1141. (c) Ccntur. Magdeburg. Cent.VII.

prat;
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vin andere ,
peen gebrek geweeftis Waar toe ook behoort, hetgee^i-«^

vmind hier van ichreef : „Men wil van niemand iets het minlte goed Aangc .

keuren . buiten 't geene men zelts bedacht or op de baan gebracht heeft. «™g£.

"\len verwerpt alles, fpreekt van hoogc dingen , en wat men zegt, dap letf**»-

"
moet gelden , ja uit den heemel zelve gelprooken zyn ; men wil or' kan

"ook van niemand eenige teegenlpraak , ofvermaaninge lyden , maar
"
zoo haaft als zulks gei'chied , roept men de zoodaanige die dit doen ,

"
ftraks voor verdachte of Ketters uit. (d) Waar van op zyn behoorlyke

plaats breeder zal werden gehandelt.

Terwvle nu cenma il de eigeeere n<et alleen van natuuren in t lierte

\w' maar dat ze ook noch daar en hooven door uitterlyke geleegent-

heeden en aanlokzelen geftaadig vermeerdert wierd , zoo was daas

vm mets anders als diergelvke rampzaaüge vruchten te verwachten.

Hier onder was nu de hoogmoedige verhe.iïnge over andere, die zich verheffing

jeeropenbaar, inzonderheid by de voornaamile, vertoonde
5
en welde re.

meefte tyd onder een lchoonenichyn van recht, voorrangen noodzaa-

kelvkheid : Ontrent welk punt iemand noodig achte het volgende te

! vermaanen : ByaUte* zy alle Herden zyn , gelykalszy voorgeven , zoo behoor-

den ze zich ook te benaarjigeu , «m malkanderen te overtreffen in deugd , God-

Vree~enthcid , vlytigheid omtrent hunne bedieninge , waare ootmoed , en een

goede wffle ieegens malkanderen 5 zy behoorden ook geen aanzien voor zich

trachten te verkrygen , door goud , koftelyke kleedcren , goude ringen, e. z. v. (O

Niet te min wierd men genoodzaakt , om dit volgende , uit eene beklaa-

gelvke ondervindinge te moeten belyden. De eergierigheid is zoo hoog opge-

klommen , dat 'er yjc,>iand ook onder de onnoozeljle maats zelfs zooflecht is , die

zich niet inbeeld, dat Luthers gee/l in hem is ingevaaren , die zyn gezag zich niet

aanmaatigt en gebruikt , en hem niet na-apen , en eeven ook zoo oordeelen wil.

(f) Deeze en diergelyke getuigenifien nu , zullen de hier na volgende

Hillorien der oneemgheeden . noch al veel klaarder ten toon (lellen , als

welke ,
meerendeels uit loutere opgeblaazenheid en hoogmoed on titaan

7 vu. Doch wat in 't byzonder de eergierigheid aangaat , het was 'er zoo Ettjautfr

verre van daan, dat de zelve van de grootfle Godgeleerde niet eens geloo-
hcid '

chent wierd dat men veel eer bekennen mocft,^f het wel tenuitterflen nodig

mat dat de Godgeleerde en Kerken-dienaaren , daar ontrent wierden in toom ge-

houden. \g) Gclyk als dan ook de Vorft van Bronswyk
, Julius , aan Dr

. Ja-

cobus Anlreas /ontrent de twifl-zaak met Heshuizen, rond-uitenopen-

hertie, fchreef , dat hy uit alle des zelfs bedryven wel zag , dat het krak'

keelen, twijlen en fcheld'en , als meede de onbepaalde eergierigheidgeen einde zou-

de neemenXh) En dat deeze ,
naamelykdeeere

,
in zulke en andere zaa-

ken , midsgaaders het eige voordeel wel het voornaamfte oogmerk ge-

weert zyn , zulks alles betoonen zeer veele voorbeelden en gedenktee-

kenen. De gemelde Jacobus Andreas , fchreef aan den Cancelier, vanden

gedachten Vorft onbefchroomt, aangaande Dr Heshuizen: dat hy ( Hes- A r>nii.

hufius)0p nigandus verhoort was, om dat deeze hem het Bisdom in Pruifjen hadde

ttitde neus geboort , waarom hy zich uu aan hem wreeken wilde, (i) Men vind

ook noch vraagen en antwoorden , in de Godgeleerde Raadgeevingen ge-

noeg, dat het <\^n Superintendenten en anderen, in veranderingederamp-
Veïlndc.

t-f» f. 'enkel en alleen maar om hun eige eere en aanzien te behouden , te »ns d« .

doen was. Aan welke ook de genootlchappen {Facultates) uitdierge- e«zucbt.

lyke gronden, antwoorden: Myn Heer blyft in zyne opperjle waardigheid, wy

zien

(<0 Joh. Cuno Spiegel dor Stande. p. 5-4. (OJoh. Hcmmingius Paflor.p.86. (f)Tom. VI.

Script. Publ.Witt p.jo;. (g) CXiandefCcnt IV. Lib. II.H.E.c. 2S.p.zio. (h) Aétaund Schrift-

ten juin Concordicn buch. gchörig. p. 7. (i) Ibid. p. 1 f.
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jaar md. zien derhalven niet, hoe hyinzyne eer en achting kan beleedigt zyn. (k) e. z. v.
tot mdc.

yyaar yjj. ^en jmborft van alle zoodaanige menfchen heel licht af te nee-

men is, naamelyk, hoewyden verre dezelve van die der Apoftelen, ja

van Chriftus zelfs vervreemt was.

Twiften 3. Men ftelde zich ook anderzins 'm alles zoo t'eenemaal met de wee-

dc voo"

5

. reld gelyk , dat zich veele niet ontzaagen met anderen , om de voorrang
"DB- in oneenigheid te treeden , of anderzins op eenegroove maniere, zyn

eerzucht te ontdekken. Dus fchryft men vaneen Archi- Diaconus , of lie-

ver Erger-Diaken , tot Zwikkouw , dat hy den Paftoor van de 5*. Katharine

Kerke , de hoogjieplaats betwifl heeft , om dat deeze geen Academijche trap ofgra-

dus badde , en was deeze twift niet dan met de doodvan een van beidegeëin-

digt. (/) Zoo zeer had den hovaardigen duivel , weegens den lolTen

grond der Magifter-tytels , de herten deezer menfchen bezee.ten , dat

men ook om de ellendige voor aanzittinge, een tweedracht en haat, tot

in den dood zelfs behield. En nochtans waaren deeze twee rechtzinnige

Leeraars , die de weereld zeer wel by hunne zeer groove dwaalingen dul-

den kon , om dat zy doch het haare liefheeft. Ook werden 'er onder de
zoo genaamde geweetens-gevallen ,\cafus confcientia') wel diergelyke

vraagen gevonden : Of men den Predikanten , ontrentplechtige verrichtingen ,

voel hunne eer-plaatzen onttrekken mocht, en andere Weereldlyke , die hen anders in

jammer- rang volgen,in hunneplaatzeftellen?Het welk men dan met een fterken NEEN
wwrhfje beantwoorden en bewyzen wil : Waar anders de dubbelde eere bleef,
d« Kits.

( jaar de voorwaarde , op welke hen de eerfte plaats met recht toekomt

,

uitgelaaten werd. ) En verder $ waarom men dit totfmaaden verachtinge wil-

de duiden, dat de Predikanten de fchande der weereldlyke hadden , eninhetflyk

gefiooten wierden , e. z. v. (m) Naaft deeze en andere middagklaare teeke-

nen deshoogmoeds, en begeerden voorrangs booven andere, gebruik-

Gemaakte ten °°^ vee ^ e hunne byzondere kleedinge daar toe , om ietszonderlings
kkedinge. Voor andere te zyn. De grond hier van is 'm onze Afbeeldinge der Eerfte

Chriflenen , ontrent deeze zaak , al genoegzaam ontdekt 5 en dezelve is

ook by zeer veele te vinden geweeft , zoo dat zy ookaanflonds , wan-

ian hair
neer ze na het Predik-ampt ftonden , hun hair lieten waflen, om een aan-

zien te bekoomen , en 'er recht eerwaardig uit te zien, gelyk als iemand
eens aan een jong Proponent ried. (w) Ontrent dekleederen, heeft men
niet min , denonnoozeieneenebyzondere inheeldingevan heiligheid en
eerbied willen inprenten ; by voorbeeld : Wanneer 'er in Kerkelyke in-

witte rok- ftellingen bev ooien wierd , dat de Predikanten lange witte rokken zouden moe-

ten aan hebben , by 't Avondmaal, met deeze bygevoegde reede : om dat de

lieve Engelen in hun ampt, witte kleederengebruikten. (0) Op dat alz 00 het

volk ook het flimfte uitfchot van menfchen , echter voor lieve Engelen ,

in hunne witte hemden zouden aanzien. Doch die hunne geheel e gewaan-
de heiligheid wel op eenmaal verlooren hadden, wanneer het met hert

gebeurt was , gelyk dien Predikant tot Sneeberg , wien Joris Spalatyn

eens zyn Choor-rok verftak , zoo dat hy zonder den zelven , het Avond-
maal bedienen , en zich alzoo daar van afwennen moeft. (ƒ>) Eenander
pafte de woorden van Chriftus, daar hy beveelt de valfche Propheeten
aan hunne lange kleederen te kennen, opdiegeene, welke uit zulk een
onderfcheid der kleedinge iets byzonders maaken wilden. Qq) Waar door
dan ook die inbeeldinge al vry wel om verre geftooten wierd.

4. Noch al veel grooter en gevaarlyker was , de eigene inbeeldinge en

roem-

(k) Confil.Witteb.To. II. p.p. (/) Tob. Schmid. Zwik. Chron. P. I.p.401. (w)DunteCaf
Confc. cap. XVII. fe£t. IV. qu. 4. p. 836. (»)Simon Sulcerus ap.Fecht. Supplem. Hift. E. p.400.
(o)BremifcheKirchen-ordn.p. j-6. (/») McltzerSchneeb. Chron. p.jói. (5) Calvinus Epirt. p.83.
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roemrucht aan de innerlyke en geertelyk-genaamde dingen. Gelyk als
,

£»«»

neer bv voorbeeld , de Predikanten uit enkele hoogmoed , hunne

1

*eleertheid in 't prediken wilden zien haten , waarom ze dan een deel <?££„

lotte vraaeen, woorde twiften en d.jpuiten daar onder mengden, veele ;<;•£*-

vreemde taaien daar meede inlapten , gelyk als wy h.er booven nu reeds

1 \\ gezien hebben. Het geene Luther reeds in zyncn t\ d al zeer bedroefde

en verdroot , zoo dat^hy welernftig fchreci: „Ven leekten verdoemt

moeten alle Predikanten zyn , die in de Kerke, nahooge, fwaateen
"
diepzinnige dingen trachten , en die dezelve aan het volk voor-Hellen

,

"
hun eieen eer en roem daar door zoeken , en een oftwee eergierige daar

"
meede behaagen willen, (r) En elders deed hy deeze hoog-noodige

'waarlehouwinge : „Het fyne vergift , naamelyk de eerzucht , loopt er

(red iadic meede onder , door welke zonde die geene zelfs meemgm »al

Üruikelen welke Gods Woord zuiver en wel begreepen hebben. En

uit d-eze eeni^e zonde zyn alle Ketteryen ontlprooten. ( Ambitio mater

"
omnium bttrefium & feBarnm. ) De eerzucht is de rechte moeder van alle

"
Seftcn en Ketteryen. Dat iemand uitftapt en zich niet vergenoegen laat,

'

met na het cemeene gebruik te leeven , maar iets byzonders zyn wil

,

"
hier door raakt men allengskens van de weg af

,
zonder dat men het eens

"
merkt (0 Hoeuittermaate net dit nu van zeer veele geraaden was.zulks

'toonen de omftandigheeden der Hillorien , en wel n oornaamelyk de ver-

fchillen in deeze voorgaande eeuwe genoegzaam. Ook hebben de Predi- gj^.
kanten van tyd tot tyd , onder veelerhande voorwendzelen en geleegent- hcia.

heeden zich eene zeekere hoogheid , eigen-geloofwaardigheid en on-

bedrieeelykheid willen aanmaatigen , alleen maar , op dat zy meefter

mochten blyven , en dat hen niemand zoude derven teegen-fpreeken.

Wnrom zy dan ook hunne eigene uitleggingen en toepaflïngen der H
Schrift als alleen zeeker zynde ,

preezen ,
en daar uit hunne grond- of

fundamenteele-punten maakten , teegen welke niemand kikken dorft

,

en die zoo ftout was , die moeit aanftonds een valfchen aanklaager ofker-

hond zyn En wy hebben reeds hier booven al veele klachten gehoort

,

dat de PauiTelyke tvrannye ,
geweetens- dwang en onbedrieglvkheid

,

meede alvolkoomen onderde Proteftanten in fwang gekoomen was. De

voornaamfte manierenen middelen hier toe, zynmoogeyk de volgende

oeweeft voor zoo veel men , in ze na te zoeken ,
heeft konnen befpeu-

ren Voor eerft dan waaren die geene , welkers partye de fterkfte
,
en in- o^

zonderheid aan 't Hof, de magtigfte was ,
daar op u»t, dat aUe andere „„«.de-

onderdrukt ,
venvurpen en t'eenemaal verdreeven wierden. Het geene

•t volgende verhaal ,
aangaande de Godgeleerde verfctullen ,

en by na

alle de Hiftorien der zoo genaamde Ketters, heel zonne- klaar betoonen

konnen Daar na zocht men dan door alle bedenkelyke , en nochtans yitbf(Bn .

nietal te zeer in 't oogloopende middelenen vonden, den Kerkelyken &"£££

dienft bv ieder een in aanzien ,
groote achtinge en eere te brengen Tot

zulk een'voorneemen nu , was voor alle zaaken noodig , om de Predi-

kanten onder den naam der gantfche Kerke te verkleeden
,
om door den

naame der Moeder , een zeeker eerbiedigheid en onderwerpinge voor

lar te zoeken. Hadden de Papillen voorheene het volk daar meede be-

drooeen dat zy fchreeuwden ,
gelyk als Lutberkhtyk :

Ecclejïa dixit!

rde Kerk zegt het] wie wil dat verbreeken , ofdaar iets het geringde

teegen zegden > (f) Zoo voerde men niet lang daar na in opentlyke fchrif-

ten ook onder de Lutherfche zelfs deeze taal : lly booren inde Predikatie 0ndetd„

het 'oordeel der qantfebe Kerke , wiens gezag, als dat van urn moeder ,
die voor j™«»«

II. Deel Tt uwe

(r)
rom.in.Witteb.p.196. (x)Tom.II.Altcnb.p.89 i. (OTom.V.Witteb.p.784.
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jaar md. uwe zaligheid zorgt , gy van herten moet hoog-achten , en haare uitfpraake ais een
totMDc.

jiem u
-

lt jgn ijeemel t zelve neederdaalende , gehoorzaamen.(u) Op welken
grond men ook eeven zoo wel iets anders , aan de eenvoudige menfchen
inpreeken en opdringen konde.

ƒ. In deezer voegen ,
wierddanvantydtot tyd , het vooroordeel des

Dermee- gezags , (prajudicium anthoritatis ) en inzonderheid, der meerderheid
nigte

' van Hemmen , ingevoerr en voortgezet: zoodatmenvoornaamelykin
de twift-zaaken , dit voor het krachtigfte middel verkoos , wanneer men
maar eenen grooten aanhang maaken , en alzoo door de meefte ftemmen
de onfchuldige verdrukken , en zich zelfs daar en teegen wettig verklaa-

ren konde. Dus gaf men niet alleen , by andere Gezintheeden onbe-
fchroomt voor: Dat men alle het geene behoorde voor verdacht te houden

, bet

welke van hetgemeene gevoelen van zoo veele , en zulke groote dienaaren Gods af-

week , of byaldien immers hetgeweeten noch al eenigzins twyffelachtigwas
, zoo

moejl men zich eerfl laaten onderrichten , eer men zelfs leerde. (.*•) Maar ook
moeft dit by die geene, welkezich zelfs rechtzinnig noemden ontrent
groote ftryd-punten , geftaadig meede het fterkfte bewys zyn : De Brons-

wykfche , Maagdenburgfche , Roflokfche , Pruiffifche , Mansveldfche Kerken,
e- z. v. verwerpen dit : dienvolgens is het ook onrecht. ( y ) Niet teeeen-
ftaande het meenigmaal naauwelyks twee ofdrie Paftooren deeden.die op
verre na de geheele Kerke niet uitmaakten , en daar de Papillen zelfs met
zoodaanige bewys- reedenen zoodikmaals waarenafgeweezen en uitge-
lacht. Niettemin wierd dit in de di/puiten,\oomaamelyk teegerrtf ie geene
welke de gebreeken der Lutheraanen openbaarden , als onbedriegelyk
voor af onderftelt : Men moet weetcn , dat onzen aanhang de waare Kerkt Gods
i/f(O Laat ons vafl gelooven , dat by onzeGezintheid , de Vader, Zoon en H.
Geeft , woonen , en voort'aan altoos wöonen zullen, O) en diergelyke uitdruk-
kingen meer. Ten dien einde, alsook, op dat men dies te eerder geloo-
ve vinden mocht , zoo hebben dan de Predikanten ( Minifleria ) zich

onderden zelfs niet alleen de Kerke , maar ook de zuivere orthodoxeen recbt-vehmvni-naimder „7 t 1 1 1 1 .

•«•»«# gt-tuut/ve
lechtz.n- Kerke genoemt ; waar van by het verhaal der oneenigheeden, iets meerder
„ighdd.

zal vvercien gezegt. Alhoewel de zoo genaamde yverige , ofoprechte
Lutherfche , ( yn <na<; Lutherani ) den tytel van orthodox voor hen alleen
niet konden behouden , nadien de Crypto-Calvhrifta ( verborgene Calvini-
(len ) zich inzonderheid alzoo noemden , en daar door den naam van
Lutheraanen afbrengen wilden. (Z>) Terwyl ondertufTchen Luthers fpreu*
ke ,

die aan een deur , in de Vorflelyke Schoole te Meiflen gefcliree-
ven ftond , moogelyk wel zal waar blyven

:

o <Jo£* , Sót-ot , quam magna es noxa !

Dat is
, meeninge

, oforthodoxie , hoe uittermaatenfcbaadelyk zytgy f naa^
melyk , wanneer de zelve tot twift en hoogmoed misbruikt werd Ah
ookhetgemeenefpreekwoord: Mundus regitur opinionibus

, of^y' dat
is

, de weereld laat zich door enkele meeningen atteen regeeren, en ze verwerpt
de zeekere en onbedriegelykegoddelyke grondenen verborgentheedenWy zullen ook by 't verhaal des verfchils met de Eathufiaflen ( of Geeft-
dryvers) zien

,
hoe dat de Lutherfche Leeraars zich eeven zoo wel on

de ingeevinge enbeftieringedes H. Geefts, beroemt hebben , alsdean-
&"' ' Ja ZeIfs dlkmaals noch al met duidelyke woorden. Om maar een
«IL eenig voorbeeld daar van alhier gedachtig te zyn , zoo verhaalt iemand

van een zeeker Predikant tot Noordhuizen , die in de Predikatie, op

den

(u) Tom. I. Script, publ. Witteb. p. 10. (x) BezaEptf.p. 48. (r ) Vid. vclSchlüiTelb Cara!Hsrct. mpnrms Lib VII. p. I2I & alibi. (?) Melanchth.prsf.adLib.de Arte?S Tom Vorat.p. 974. f<)To. III. Script. publ.Witteb.p. 98.
'
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den Raad gruwelyk gcfcholden , en als men hem zulks voorhield t ge- j«. md.

antwoord hackte : Men zoude den H. Geeft daar ontrent befi huldigen , die hem '°' MüC-

onweetende , :«/<"* few/dis ingegeven. De II. Gee/l zelve bad/te hen zoo gefcholden,

met die zelve mochten z\ daar over pleiten. Dit heetten immers, voegt hy

daar by . dolle , Mun/hr/che ,
11 'eeder-doopfche en Embufioftifche raasbollen !

(<>ƒ" <iee)ldryver$ ! ) (b) Niette min ftak 'er achter alle zoodaantge voornee-

mens , eenen onvermerkten vver , om de menlehen in te boezemen , dal

de Predikanten t'eenem.ial onbedrievelyk waaren.

6. Hoe \erhaat ook anderzins den t\ tel vin I leilig onder de Euther- """!''

fche was , wanneer zy naamelyk zoo uittermaate (lcchten grond tot de-

zelve bv zich vonden . zoo moei! ZC nochtans ook zomtydsaJ tot het

voorbedachte oogmerk dienen. 1 Iet is wel wa ir , Inteer deed het zeeker-

Ivk uit een goed inzicht , en om dat hy wel /al zag , hoezeer dun de

H. Predikanten onder dezynegeza.n t waaren , wanneerhy Mr
. Nicolaas

Huisman c\^n Heiümsn Sicolaas noemde, (c) Doch als naderhand de Z"$\"'
Predikanten hun Mini lerium , fanllifimum Collegium , ir>i al/erbeiligfl gezel- Miema.

-
. i Euangelifcbc bcdieningc noemden, zoo hadde het heele andere

oorzaaken. ( d) Naamelyk , men zochtdaar door den menfehen in te boe-

vemen . dat zv in der daad zoo heilig, en dienvolgende ook geloofwaar-

dig , ja Heeren des geloots waaren, hunne werken mochten ook noch

i

zoo zeer het tcegendeel vertoonen. En hier toe moert ook de Do&or-
t\tel , de ouderdom en andere hulpmiddelen dienen , om alzoo een ei-

gene geloofwaardigheid daar door te erlangen. En dat dit geenzins ver-

dicht is , zal ons deeze navolgende klachte genoegzaam aanwyzen.

„Byons is het aanzien, endeaanbiddingederperzoonen, midsgaaders *.
a

t

ni
jt

e"

„ dé hoogachtinge der plaatzen eenmaal ingekroopen , en het groeit noch *>onen.

„ aldaaglyks meer en meer aan. Want zommige, die andere in de Kerke,

„eeni"zins in geleertheid, welfpreekenthe d, of ampten overtreffen

,

,, willen als afgoden, van elkeen aangebeeden zyn , zoo dat zy zich de

,, macht aanmaatigen , of om nieuwe rtellingen in den Godsdienft te he-

rdenken , of om de dwaalingen van andere te bedekken en voort te

,, planten. Zy willen zich ook ronduit, van niemand altoos met befchei-

,, denheid , uit het klaare Woord Gods vermaanen , veel min bertraffen

,, laaten -- In teegendeel heerlchtook byjongen oud , eenezoodaanige

„verblindinge , dat ze die menfehen , in welke zy ecnige weetenfehap

„ of cierlyke taaie , met verwondering aanmerken , terftond voor halve

„ goden aanbidden , en niet lydenkonnen , dat het iemand niet in alles

„met hen houde. (e) Doch niet alleen klaagde deeze man , datmen uit d"Plut -

bvzondere perzoonen, goden, en onbedriegelyke Godsfpraaken hadde
"

gemaakt , maar ook uit de plaatzen zelfs , naamclyk, uit den ftoel van

Lutber : Want aldus vervolgt hy ter zelver plaatze -. Fan bet voorrecht des d«ftoeu

zeetels hoort en leeft men niet zelden , zulke of diergelyke woorden: Hen, die ££*"

het met deeze ofgeeneplaatze ( Wittenberg ) houden, moet men alleenvoor

reebtzinnigachten en bevorderen. Maar die van deezen zoo beroemden zeetel,daar

mei eer zulke groote en zuivere Leeraars gewoont hebben, afivyken, moeten voor

Ketters, Afvallige, en beroerders der gantfche Kerke , aangezien werden. Geeft

hier doch wel acht op , voegt hy daar by , OgyfëhaapjeCbrifii, dat door Jefus

bloed vry gekocht z\t , wanneergy defchriften van zommige leeft , die met dierge-

lyke Paapfche vonniffen verzien zyn. (f) Gelvk als nu dit ydel grootfpreeken,

van Luthers ftoel ot zitplaats tot Wittenberg , toen ter tyd reeds al uit-

Tt z brak,

(i) Sclnecc. in der erinnerung wegen der Flacianerla'fterungvom Altenburgifchen Colloquio.

(e.) Apud Melierum Chron. Schneb.p. 213. 115-. (d) Jac- Andrei & Streitbcrgcras ap.Fechtium
Epilt.Theolp. 161. & 25-0. («) Prart. in Cent. Magdeb. To. IX. (f) Ibid.
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jaar md. brak , en voor veelen ten hoogften aanftootelyk was , zoo heeft het
' zelve ook daar na noch dies te meerder de overhand genoomen , hoe men
minder grond hadde , om te bewyzen dat men oprecht goed Lutherfch

Des zeifs was. Dus noemde een zeeker Godgeleerde het Profefforaatfcbap in de Tbeo-

vïiela.' logie aldaar , den Wacht -tooren of top en boogfte plaats , hoven welke 'er inde
heffing.

jLerken en Hooge-Schooien der Augsburgfche Beljdemffe , geen booger noch uitmun-

tender was. (g) Een ander fchatte het heel groot , dat hy waardig was

,

om op den (loei van Luther zelfs beroepen te werden. (£) En de ivittenhergfche

Godgeleerde Faculteit [ofGenootfchap] fchreefnoch onlangs : God hadde
het dit zyn Zion noch nooit aan mannen laaten ontbreeken , die het Licht en het

Recht ( de Urim en Tummim , gelyk Aaron ) voerden. Waar door zy ook bui-

ten alle twyffel , de zeekerheid van haare Antwoorden of VonniiTen,

willen aanpryzen. Ook noemen zy haar \_wittenberg~\ een heiligeflad t

en de Baarmoeder der Lutherfche Kerken , die men by gevolge, ook in alles

gehoorzaamen en gelooven moeft. (i) En wat 'er van diergelyke men-
lchelyke verdichtzelen en groove Paapfche afgooderyen , meer waaren.

7. Niet te min moeften de Recht-zinnige (Orthodoxie zelfs in deeze

voorgaande eeuwe noch al klaagen, datzy, die op denfloel van Luther zaa-

ten , zelfs Ketters waaren , (£) en dat 'er eengroot vuur van ben was opgejleegen,

(/) Zoo dat dienvolgende , deeze houte ftoel al immers zoo weinig de

pauffeiyke zuivere leere bewees , als die men aan Petrus tot Rome toefchryft , e«
fioel

- daar men zoo hoog op roemt 5 niet teegenftaande men geene , noch kor-

telyk met goud heeft overtrokken , en uit eene overtollige eerbiedigheid

enbygeloove , de doffe daar van niet weg werpen willen , op dat doch
de roem niet uit mocht zyn. Van den ftoel te Rome fchreefiemand wel
eer aldus : „De Roomfche Kerke , die een moeder aller Kerken heet,

,, te weeten , betoont zich noch zoogoed niet als een ftiefmoeder. AU
„ daar zitten de Schriftgeleerde en Pharizeen , en heerfchen over 't volk»

„maar verftrekken het tot geen goed voorbeeld; zyfehraapen veelzil-

„ ver en goud te zaamen , e. z. v. (/) En op deeze en veele diergelyke an-

dere manieren , volgde men onder de Lutherfche, de rampzaalige voet-

flappen der Paapfche Geeftelykheid na , en men zocht zich aan alle kan-

ten vaft te maaken. En het was wel waar , wat iemand uit ondervindinge,

toen ter tyd fchreef: Hoe onweetender een Godgeleerde is , hoeftouter en onver-

ftandiger hy plagt inzettingen te maaken , en alzoo over andere te heerfchen. (»«)

""hfckr Ja ^e heerfchzucht openbaarde zich meenigmaal zoo handtaftelyk , dac
vaïiche de Weereldlyke zelfs baarblykelyk zaagen , dat zy maar alleen de over-
geefteiyke. ^^ . en ,

c Regjment over anes zochcen te bekoomen. Gelyk alsby

voorbeeld , Melanchthon zich over Albert , Markgraave van PruifTen

,

beklaagde , dat hy zich al te zeer in de Godgeleerde zaaken mengde,
(nimiamejfe mteir&yiJioeJvtiv vë <*?%o\iï@' ,^ om dat hy , naamelyk, Ojiander

niet aanftonds verftiet. En van D*. Jacobus Andrea , is bekent , dat hy op
de Saxifche Hooge-Schoolen , by de Reformatie van dien tyd , wilde in-

voeren , dat 'er een Godgeleerde altyd Cancelier zoude zyn, die niet

alleen booven den Rector zoude weezen , maar ook alles in allen regee-

ren en beftieren , en alleen van 't Hof afhangen. Het welke met zyn 011-

derbefchreeven imborft ook wel te vergelyken is. («) Om nu van andere

drukkinge diergelyke vonden te fwygen. Hoe verders de zoo genaamde Leeken,
der Lee- van hun natuurlyk recht in geeftelyke zaaken , reeds al voor veele 100.

jaaren herwaards , t'eenemaal zyn verftooten geworden, alsook, hoe

de
(g) D. Chytrxus Epift. ad iEgid. Hunnium p. $-34. (*) Leonh. HutreruiEpill. ad Marbachium

ap. Fechtium 1. c. p. 765-. (/)Prsf. adConfil. Witteb. Qt)Jac. AndreaEpirt. ap. Fechtium p. 166.

(I)Joh.Pappusibid.p. 39z. (m)Dav. Chytr. EpilLp. 330. (») Epift. adjoh. Camerar. p. 669. Hof-

pinianus Conc. difc.Cap. XXV. p. 146.
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\, Gecftelykheid alles alleen aan haar getrokken heeft . zulks alles hie £«£
hooven d.'kmaals genoeg aangeweezen : Oo> >s 'eraa, eenige verbeete-

nntre hier onrrent by de Reformatie , weinig of niet gedacht geworden. En

ïket Schryvet merkt zeer wel aan, dat men zich weIhadde bekooren

T^b^aarilizen , om de Oitderlingfcbappeii , en der zeker ampt , needer aan te

fi Hen en <u> te rechten , doch men hadde naauwel) ksde Leere weederom

konnen in (land brengen en bewaaren, zoo dat 'er aan het leeven en de

ncfleninee (praxis) niet eens gedacht wierd. (o) Ja men heeft hier

ontrent zoo gantfeh weinig op deeerfte Apoftoliiche zuiverheid ge-

zien dat het zelfs als Ketterlch en ongerymt, verworpen wierd, wan-

neer 'iemind onder de Ambachtsluiden ook maar iets goeds zochten

Gods Woord behertigde en leerde ,
gelyk als er van karelftad (laat

, ( p )

en hier onder noch zal getoont worden. Met wiens gevolgde eenvoudige

maniere van leeven men zoo vervaarelyk (potte, dat zich degeleerde

hnvaardv-en vernuft-geeft genoegzaam hier in lieert bloot gegeeven.

Weshalven ook de Predikanten , by na ceven zoo welalsdePaapfche Jj«---

een ^ zondere orde of ftand uit zich zelve gemaakt hebben, en zich al- .«-fa

zoo van die geene , welke zy verachtelyk^ew noemden ,
t eenemaal leB .

afeezondert en verre boo\ en hen verheeven. Waar teegens iemand ,
die

noch een oprecht man was, het met recht noodigachte te vermaanen :

Dat het ten uitterften onbehoorelyk was , den H. Geeft perk en maat

"te willen dellen : noch het was ook niet genoeg , dat iemand alleen het

"
Leenars-ampt bediende. Ook wierd het niet altoos door groote be-

'

qimmheid, nettigheid, en welfpreekentheid uitgevoert , dat een alleen

'wel veel fnappen , en in 't wilde heen fnorken kon , maar in dit werk
"
wierd ook eene goede ervaarentbeid vereifcht e. z. v. (?)

8 Het «eene men nu door zoodaanige uitvindingen zocht , dat bewees voiw»

men ook gemeenelyk met 'er daad zelve , te weeten , de onbepaalde &g«.

vrvheid en heerfchappye , om in alles te moogen handelen na zyn welge- zi3kcn .

vallen Men ving dan allengskens aan , ter plaatze daar de Hooge-Ove-

rioheid niet heel naauw toe zag , denzoogenaamden Leeken ,
door in-

zettingen te verbieden , dat ze zich om den Godsdienft niet meer be-

kommeren zouden. Dus vind men nu noch eene Ordonnantie, dieD'.

ïoris Kommerftad , reeds al in 't Jaar 55 1 , in de School-Poortegeftelt Monop0.

heeft en aldus luid : De Rentmeefter zal zicht'eenemaal hebben te onthouden, ham -

om met ieder een van den Godsdienft en Kerkelykeperzoonen tedifputeeren,en alleen

zyne huis-heerfchappye vaarneemen. (r) Wat men nu hier onder gezocht en

eevreeft heeft /zulks is uit de omftandigheeden dier tyden heel klaar te

iien Het zal moogelyk zonder twyfièl , meenig een leet gedaan hebben,

dat Luther aan de Hooge-Overigheid zoo veel geweld en recht m handen

hadde gegeeven , weshftWen veele de voorige hoogheid en macht
,
die de

Gecftelykheid in 't Pausdom genoot , zeer gaarne weeder gehad hadden.

Eenzeeker Paftoor tot Duben , by Wittenberg , verriet zyn heerfch-

zuchtie eemoed al te zeer , wanneer hy in een trouw-cedul
,
deeze woor-

den (lelde : „Ik BhTchop tot Duben , hebbe deeze perzoonen getrouwt, wfaj-

wie de oorzaak weeten wil, diekomebymy, in myn Bisdom, aldaar pen.

"zal ik hem myn oordeel in deeze zaak te kennen geeven. Doch nadien

de zaak onrecht was , zoo quam de Keurvorft van Saxen zelfs in zyn

Bisdom , vatte den gewaanden Biflchop by den kop en ftrafte hem na
0mmit .

verdienden. (O Luther zal', plagt reeds in zynen tyd al te zeggen

:

gev^u

rt 3 3jfen

(o) Jo.Saubert. im tuchtb. cap. XI. P. I* 14+ (P) KromayerusHE.p.yty- MGcorgios

Mvlius VowedB üoer Pauti Jenitch Scelcu-Sdaw. p. B. (r) Pcrtuchms. Chron. Port. P. II p. 5 i-

(t) Meiand. Jocoler. P.II.p. 241.
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3fiften unb Pfaffen

Haffen ficï) nicfjt fïraffên. (O

Of op 't Neêrduits.

Aapen, Paapen, of Pafooren

Willen geen beftraffing hooren.

Dat hy nu hier meede ook op de eigenzinnige en hoogmoedige imborft

van zyn eigen aanhang gezien heeft , daarislchier niet aan te twyffelen:

veele weeten het dikmaals in der daad maar al te handtaftelyk. Men zocht

onder allerhande voorwendzelen, zich de gehoorzaamheid der Overig-

heid te ontrekken , en fchoon eenig voorrecht voor andere Onderdaanen

al toelaatelyk was geweeft , zoo meende men nochtans veel meer over

de Overigheid zelve te heerfchen , en in alles vry en ongebonden te zyn,

niet teegenfbande aan de arme burgers en boeren anderzins alle befwaa-

ringen opgedrongen wierden. Wanneer 'er ook degruwelykftebuiten-

fpoorigheeden , in fchelden en quaadfpreeken , in partyfehappen en

openbaare teegenftand bedreeven waaren , zoo ging het nieenigmaal na

't voorbeeld des voorgedachten Predikants tot Noordhuizen , die , wan-

neer hy , weegens de weereldlyke onluften , den Raad voor verraa-

ders uitgefcholden hadde , alles op den H. Geeft fchoof, met dezelve

mochten zy het afpleiten,wel weetende,dat zy daar geen verhaal aan had-

den. Of zoo wanneer de Overigheid niet in allen deelen, nadetwift-

en heerfch-zuchtige Godgeleerde leefde , en deeze ofgeene ftellinge toe-

laaten , ofwel geheel en al aan het volk opdringen wilde : zoo was dit het

middel van dusdaanige Heeren Paftooren , het welke Dr
. Jaccbus Andren ,

in zynen gewaanden Godsdienftigenyver , in 't Jaar 1576, na Straats-

burg, aan den Superintendent , Dr.Morlach, fchreef: Menmoeflzynegry-

ze hairen ( een teeken des gezags ) aan den Raad , niet alleen ernjlig toonen ,

maar ook in bonden ( canos in canes ) veranderen , en voor 't gemeene be(l

,

fchreeuwen , om den Raad op te wekken , dat zy , naamelyk , het formulier

van eenigheid onderfchreeven. (*<) Ja, als zich de gedrukte perzoonen
op 't oordeel der Hooge-Overigheid beriepen , zoo ging het 'er ook dik-

maals , als wel eer tot Wismar , alwaar , waneer de uit Engeland ver-

jaagde Ballingen , een diergelyk Appel in den geloofs-ftryd gedaan had-
den , een zeeker Predikant , genaamt Dr

. Smeedenfteede , zeide : Wat >

zoude de Overigheid daar in rechter zyn ? veel eer de Duivel ! wat weet ofver-

flaat de Overigheid van de Religie > (x) Dit was het zelve, dat wel eer de
Pharizeën zeiden : Het volk , dat vervloekt is , ver/laat de wèt niet.

9. Hier op nu doelden , vervolgens na malkanderen , voornaamelyk
de volgende (tellingen , alhoewel ze, dikmaals door ongerymde en on-
noozele gronden , midsgaaders door veel misbruik der H. Schrift albe-

weezen wierden : „ Het was niet recht , dat de Overigheid hunne ge-

trouwe Ziel-zorgers en Biecht-vaders , met burgerlyke eeden , en

„ daar door by verloop van tyd , metlaften, als fchattingen , tollenen
„andere befwaaringen , bedroeven en belaaden zoude. Doordien hier

„ door het ampt des H. Geefts maar alleen befpot en onteert wierd. Het
„hadde een zeer vreemt aanzien , en 't zag wyduit, dat de Polityke
„weereld zoodaanige raadflaagen gaf, om daar doordebedieningedes
„ H. Geefts, te binden, 'c Was veel meer voor een Chriftelyke Overigheid

,, be-

(t) Apud Matthefiam Leb. Luth. VII. Pred. p. 6c. («) Epift. ap. Fechtium Supplem.H.E.p.^o,
(*) Hiftorifcher bericht , wie die Kirchen in Engeland angerangen und zerftöhrct worden. Cap. VI.

p. ij-ó.
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„betaamelyk , dat zy hune Predi kanten eerbiedigheid betoonden, e. z. v. J«r iw,

(y ) Als ook , wanneer de Overigheid niet terftond alle twift- en lifter-
"" Muc '

fehriften wilde drukken ofdoorgaan laaten , zoo gafmen voor: Zywaa-

ren het niet , die daar fpraaken offchreeven , maar de H. Geeft. Wie was nu de

menfch , die den H. Geeft iets gebieden ofverbieden , ofmaat enperk voorfcbryven

konde ? IVcshalven men zich daar door aan den H. Geeft zelfs verzondigde.{z)

Alhoewel gemeenelyk de twifl- en lafter-geefi , of ten minden de eigen

eere en baatzucht , nyd , haat en gramfchap , in dusdaanigc fchrirten

baarblykelyk te zienwaaren. Derhalven noemde men die geene, welke

deeze dingen beletten wilden , Tyrannen 5 en men (lelde opentlyk , men

kondehet ook welteegens haar verboddoen. (a) En wanneer 'er zomtyds , on-

trent zulke buitenfpoorigheeden , ergens eenebeteugelingegefchiede,
1 zoo gafmen het op goed Joods of Paaps wel uitdrukkelyk , en zonder ee- u.tduitin-

nig khaamte of fchroom den naam i Het quamSaul niet toe om te offeren, g^.'

1 Sam. xni. noch aan Uzias , te rooken. zChron. xxyi. De Weereldlyke hadden hewboi-

den Geejlelyken de Arke des Ferbonds ontnoomen. (Jb) De Predikanten waaren niet Kcrkdyke

fchuldig , de Overigheid te gehoorzaamen , zoo wanneer die inhun ampt wilde™
cn '

1 treeden. De Bijfchoppen en Predikanten mceflen de macht hebben , om ontrent gee-

! ftelyke geloofs-zaaken in de Kerke , van de Leeken en hunne toehoorders te oordeelen,

en niet de Leeken over de Geeftelykein 't Confiftorie.{c) En fchoon dat veele wee-
reldlyke perzoonen , ook hier ontrent meenigmaal wel onrecht en te

veel gedaan hebben , gelyk hier na zal getoond werden; zo ziet men
'nochtans wel uit de gewooneheevigheid en bitterheid der Predikanten,
1 dat zy een volkoomen gebied en onbepaalde macht , in alle dingen eifch-

ten , en de arme Leeken, ( daaronder zy dan ook de hoogfte Overigheid,

eeven als de Papillen meede gereekent hebben , ) van alle hun recht in

geeflelyke zaaken,uit hun eigen macht,en teegen Gods Woord en 't eerfte

gebruik, t'eenemaal uitflooten , wilh-nde meede in teegendeel, van alle

opzicht der Oppermachten , geheel en al ontflaagen zyn.

10. Doch dit gefchiede niet alleen gantfeh opentlyk , maar daar en mfteekin-

booven (laaken zich ook de Predikanten , vlak teegen hunne eigene gron- f^kT"
den aan , in weereldlyke handelingen ,• gelyk als wy niet alleen hier boo- h^clin -

ven gezien hebben , dat veele uit geldzucht , allerhande hanteeringen en

krameryen by de hand naamen , maar ook noch verders vinden , dat de

Hooge-Overigheid zich opentlyk daar over beklaagt heeft , [fchryven-

de : ] Het was niet te loochenen , dat eenige dienaaren des iVoords hun beroep niet

genoegzaam waar-naamen , en zich in weereldlyke zaaken , [ als ] het kuis-beftier

en dienften der Edelluiden, vogel-vangen ,
genees-middelen tegeeven , onnoodig

uit te reizen , koopmanfehap te dryven en andere dingen , die hun ampt niet wel

paften , inwikkelden , waar door zy van de boekoeffeningen en hunne bedieningen

afgehouden wierden. Qd) Weshalven men ook zelfs diergelyke verbooden

moefl laaten uitgaan : De Paflooren zullen zich in allen deelen, beide inleere inwikjK>

en leeven , onberispelyk , cn zoo als hun ampt meedebrengt draagen , hunbedie- '^mde
tting en beroep getrouwelykwaarneemen , zich in weereldfche zaaken en bedryven ,

z"ki ":

die hun niet bevoolen , en waar toe zy ook niet beroepen zyn , niet inmengen , maar

het geene hun ftanden beroep meede brengt , verrichten, (e) En dat deeze ver-

maaningen dus wel noodig zyngeweeft, zulks toonen veele narichtin-

gen van zoodaanige weereldlyke handelingen, die enkel en alleen , door

het bedryf en de liflige flreeken der Godgeleerde zyn aangevangen ge-

worden. Hier booven is by de oorzaaken des Smalkaldifchen oorlogs , al

iets

(y) Theologi Regiomontani ap. Dedekennum P.1I. ConfÜ.p.407. fo) Matth- Flacius & Nic-
Gallus ap. eundem p. f93. (4) Matthsrus Index, ibid.p.óof. (ij Jo. Pandochxusprafat. inChrifl-

Ariani praxin Ecclef. (c) Conr. Schlüiïèlburg. Poftill.P. II. p. 171- (</) Churfl. S. Ordn. p. 199*
(e; Hertzog Philipps zu Braunfchw. Ediö. ap. Joh. Lezner. Chron. Daflcl. P. II- p- 36.
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iets hier van gewaagt , hoe ongelukkig zulke dingen zyn afgeloopen.

Van de Godgeleerde tot Wittenberg fehreef toen ter tyd een ervaare

Hoveling , die alles met eigene oogen hadde aangezien : Daar was eene

groote fcbaade , door zulk Hoff-handelen , inde Kerke ingebrookeu , en men had-

de ondervonden , dat 'er fchier alle daagen onder den dekmantel der ceremoniën

van den Priefler-rok zeer veele verwerringen in 't heimelyk waaren veroorzaakt.

weercid- (ƒ) Hoe zich de Theologanten heel dikmaals 'mpolityke bedieningen heb-
lykeamp- bea ingelaaten ,

jaindehoogfteeer-ampten, zoowel ten Hoove als el-

cöd ?e- ^ers . zulks is uit veele voorbeelden bekent. De oude Joban firent was,
kerden. ^ gelyk Proobft , ( of Opziender ) en geheime Raad , by den Hartog

van Wurtenberg. (g) En hoe Jacobus Andrea , wel eer , by na iets dierge-

lyks met de Godgeleerde in Saxen voor hadde, zulks is voorheenenu

reeds al gemeld.De bekende Joh. Funccius lukte dusdaanig een voorneemen

zeer quaalyk , wanneer hy zyn Ampt van Hof-Prediker , by den Hartog

AÏbert in Pruiflen verliet , en uit eerzucht een weereldlyk Raad wierd
,

goude keetens droeg, enSchat-meeftervande Vorftinne wierd , e. z.v.

Waar na hy om zyne ontrouwigheid , in 't Jaar 1566, opentlyk tot

Koningsbergen onthoofd wierd , en deeze bekende verzen zoude nage-

laaten hebben

:

Difie , meo exemplo , mandato munere fungi

,

Et fltge , ceu peflem T>jv rnKvz^yy-oaxivr,)). (/>)

Dat is , Leer door myn voorbeeld maar uw' eige werk volbrengen

,

Doch wilt u nimmermeer in vreemde zaaken mengen.

Hoedanig ook wyders de Godgeleerde tot Wittenberg zig heel ras van

den Keurvorft Joan Fredrik, na dat hy gevangen was,afgekeert,en hem ver-

laaten hebben , alzoo dat ook D r
. Bugenhagen , het volk op den Predikftoel

vermaande, niet meer voor hem, maar voor den Hartog Maurits te bidden,

zulks is hier booven, by die gefchiedeniffën , nu reeds al verhaalt. Van
andere diergelyke merkteeknen der ontrouwe en onbeftendigheid, in-

wikkelingen in vreemde ampten , e. z. v. was wel veel te zeggen , indien

het de plaats toeliet , en men het niet uit het voorgemelde overvloedig

genoeg afneemen kon. Ik moet my dierhalven tot de overige ftukken haa-

iren , die noch hier toe behooren.
Gt00te

, 1 1. Gelyk als dan alle menfchen , de eerzucht en begeerte om te

geeiuiyke. heerfchen aangebooren is , zoo vertoont ze zich ook inzonderheid by

die geene , welke de meefte geleegentheeden en verzoekingen hier on-

trent wel onderworpen zyn. Zoo dat het van alle zoodaanige perzoo-

nen , die tot eenig gezag en eere, voor alle andere meenen recht te heb-

ben , minder te loochenen fbat : Weshalven ook iemand , in dien tyd

aanmerkte , hoe dat 'er Predikanten waaren , die hun Kerkelyke macht booven

maaten plagten te verheffen , welkers hoogmoed men nochtansgeenzins koude goed

heeten.{t) Doch het bleef 'er niet altyd alleen by de verheffinge, en het

gebruik van zulk een geeftelyke macht, gelyk als men ze noemt, maar

m -t ïicha- men vind ook al weederom voorbeelden, dat zommige Predikanten zelfs
Bieiykc. OQk lichaamelyk geweld en waapenen gebruikt , of anderzins op eene

andere wyze , een tyrannykbloeddorftig gemoed vertoont hebben. Voor-
naamelyk in zoodaanige zaaken , daar zy eenig verlies van hunne goe-

deren , eere , of andere voordeden van vreesden , of reeds al ge-,

lee-

(ƒ) Mattrueus Rotenberg. Hift. Mfla Ele&. p. 30. (g)KromnyerHift. Ecd.p. 5-80. (b)Md'
chior Adami Vit. Theol. &ex eoFreher.Theat. Vir. Cl.p. Mi.Chytrseus Sax.Lib. XXl.p. 5-60

Thuan. Lib. 39. Hartknoch. Hift. Eccl. Pruil Lib. II. c. 3. p. 41 1 . 41 ƒ. (r) Hemming Paftor.pzoi

'
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'leeden hadden. Ik wiljuifl: hier onder wel niet reekenen , 't geene Luther I*»md

'wel eer in eenen yver maggefprooken hebben , naamelyk , fiboonhy een
xo

'

"

'Dottor ofgeeftelyk man was , zoo wilde hy echter , byaldien 'er een verftoorder des

vreedes voor zvn buis quam , hem met zyn piek teegen koomen , en zynen huis-

vreede verdeedige». Stiet hy dan zyn piek door zulk Venen oproermaaker heene ,

^00 wilde hy (lil /laan blyven , en roepen : ik eifche alhier Goddelyk en Keizerlylc

recht ! voor welke hy zich met eere en eengoed'geweeten , Chrijlelyk en rechtmaa-

tig wilde verantwoorden. (£) Doch ot niet het rechte teegendeel , met den

zin van Chriftus en zyn Euangelium, veel beeter overeen komt, en of

zulk een goed geweeten , by het andere wel kan bewaart worden , zulks

kan een verlicht Chriften by zich zelfs wel licht nadenken.OndertufTchen

openbaarde zich anderzins in andere bedryven , wraakzucht genoeg, fej^
igelyk als wel voornaamelyk hier booven , uit de Hiflorien derSmalkal-

Idifche , Maagdenburglche , en andere oorloogen , en insgelyks ook hier

onder uit het vervaarelykfchelden , vloeken en verdoemen, bydever-
fchillen , namalkanderen kan gezien werden. Op deeze wyze dan , wan-

ïieer 'er in 't Jaar 1 561 , wel 30 Predikanten, door Pontanus en Stöjfelius ,

uit het Gothaalche gebied verdreeven waaren,vloekten en wenfehten dee-

Ize aan hen alle quaad toe , gelykals hunne ichriften zulks ookuiewyzen.

(7) Wanneer by een zeekeftwilï, in Maagdenburg , in 't Jaar 1561, een

zeeker oprecht Predikant ,
genaaint Bartholomicus Strehle , dengeheelen

Raad , eneenige Predikanten aidaar, weegensgroote gepleegde onrecht-

vaardigheid , opentlyk in den ban deed , zoo wierd eenPaftoor, ge-

naamt Otto Ones , zoo raazend dul , dat hy een brood-mes, voor al 't

volk in de Kerk uit trok , daar meede na den Predikftoel liep , en den an-

deren daar meede doorfteeken en van booven needer werpen wilde, (m)

Matthxus tlelffel , Paftoor in Siebel , tot Fryberg , hieuw zyn eigen «enen 1

Schoon-zoon en Schoolmeefter met eenen fpitzen haamer , intoorne, gen

>dflaa"

zoodaanig int hoofd, dat hyaanftonds dood bleef: doch hy zelfs vlood

van daar, en ontquam alzoo de welverdiende irraffè.(») Joris fVufl, een

Veld-Prediker, ftakin 't Jaar i)y7 , uit enkele moedwilligheid.een armen
ouden Boer op de ftraat dood , om dat hy hem met zyn wagen niet hadde

willen wyken (0) Zoo klinkt ook het verhaal heel zeldzaam.het welke

men in etn zeeker Jaarboek vind. Int Jaar 1 594, is tot Eenbeekje Eerwaar-

dige en Hoog-geleerde Heer Jooft Egel , Paftoor tot iVentze , met een boeftot een

ongeluk gekoomen , en heeft hem met een hellebaardgebouwen , dat hy daar van

fierven moeft. Qp ) En 't geene van een zeeker Dorp-Paftoor vermeld werd,

die met zynen Edelman onder 't zuipen, inverfchil geraakende , op de

taafel hadde gefprongen , zynen rok van zich geworpen, een korten

deegen uitgetrokken en gezegt : Jonker , belieft het u , zoo legt daar de

rok , en hier (laat de kaarel.
(jf)

Doch wie zoude de grumveldaaden van alle

dusdaanige Éuangeli-looze Paapen , die men met meenigten vind , wil-

len vernaaien ? Van de overige kenteekenen der twift-zucht , zal in 't be-

gin der ivetter-Hiftorie , in 't breede volgen.

1 2. Wat kon 'er nu uit dit tot dus verre belchreevene gedrag , van zul-
SchM(le

ke valfche herders , doch anders ontftaan , als hunne en hunner toehoor- van<k

deren , tydelyke en eeuwige rampzaaligheid ? Het geene dan ook veele fepcedi-

noch oprechte gemoederen , in dien tyd heel wel zaagen en ook beklaag-

den, ook ten deele meede beleefden en ondervonden , envoorheene wel

ernftig aankondigden. Onder deeze nu was de dikmaals bygebrachte Sar-

II. Deel. Vv cerius

(k) Matthef. Leb. Luth.p. Si. (I) Rcfp. 30. Exulum'np. SchluffelburgiumCatal.Hseret Lib.V.
0.5-07. (rn) Ütrehlens erzehlung in beftattigung des Chrilll. banns An. ïfó.^. (n) Andr. Mollerus
Freyberg. Chron. P. 11. p. 3S1. (o) Tobias Heidenreich Leipi. Chron. p. 234. (p) Joh. Letzner
DaÜel.Chron.P. 11. Lib.Vl.cn 6. (q) Melanderl.c.P.lll.p.23.

kanten.
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](lrMD. cerius , die aldus fchreef: „ De Kerkendienaars hebben toe te zien, hoe
totMDc.

j5 fvvaarlyk zy zondigen , daar inne , dat zy voor hunne perzoonen,

„ door hun goddeloos en woed leeven , den zeer eedelen en dierbaarea

smffe <kx
)t fc iiat der tucht verhinderen : Ja ook aan Gods Ryk en Woord.hier door

,',een groot beletzel en nadeei toebrengen , zoo dat het weegenshun

„ fchelmachtig leeven , moet gefmaat en gelaftert werden. Enfchoon

\, zoodaanige Vchaaden en onheilen de Dienaaren des Woords , van zulk

„ een ergerlyk en fchandelyk leeven niet konnen afhouden , zoo behoor-

„ de hen hier ontrent nochtans dit te beweegen , dat ze zich aan alle zon*

„ den en fchandelykheeden , die hunne Leedemaaten begaan , deelachtig

„maaken , midsgaaders , aan alle den toorn en (haffen Gods, die daar

„over koomen zullen. Ik wil alhier niet zeggen, hoe grooten moeite,

„zorge en onrufl: , de Kerkendienaren hen zelfs op den hals haaien,

„ wanneer ze hunne Kerkelyke leedemaaten , met een roekeloos leeven

,

., tot alle otideugden zelfs oorzaak geeven. (r) En een ander , na dat hy

haare gruwelen na malkanderen , onpartydig ontdekt hadde, beflooc

ten laatften met deeze woorden : „ Dit heeten immers vroome Ziel-zor-

„gers, zoo dat het geen wonder was, dat het aardryk zich opende, en

„ hen met lyfen ziele verflond. Wel aan dan , daar toe is het nu gekoo-

„men , hoe lange het duuren zal , weet God. (O Dienvolgens, dathy

geen gevaarlyker uitdrukkinge van die menfchen hadde kunnen doen,

zoo zeer boos , en ten uitterften gruwelyk , moet alles gedaan hebben ,

niet teegenftaande veele het noch al verbloemen en verfchoonen willen.

De huichelaaren zelfs gevoelden hunne plaagen ook wel , dieGodmer
meenigten , tot een loon van haare ongerechtigheid , over hen uitftortte,

inzonderheid , kort na Luthers dood. Hier uit ontftonden dan deeze

klachten: „ De Kerke word-teegenwoordig zoo zeer gedrukt en geplaagt,

opentaare „ dat , fchoon wy ook geheel en al in traanen verfmolten , wy onze
piaagcn.

^ rampzaaligheid niet genoeg befchreyen konden , daar in wy nu leggen

,

„en in 't toekoometide, met onze nakoomelingen in zyn zuilen, (t) De
„zonden der menfchen , die zy in de goede daagen hadden opgehoopt,

„wierden vanGod geftraft.(«)Byaldien men de oorzaken derftraffeneen-

„ maal weg nam, zoo zouden ook de plagen zelfs wel afgedaan of vermin-

„ dert werden. Maar , doordien men doorgaans zoo in 't witde maar

„heen leefde, en zonder eenigebekeeringe, zonden op zonden hoop-

„te , zoo zag men lichtelyk, datdeftraffeniet verre kon weezen, (x)

„ Alhoewel het nu zoo verre gekoomen was , dat men zich van de dreig-

„ teekenen niet meer ontzette , eeven zoo weinig als van de dreig-woor-t

„ den.daarom moeftGod de Heere ten laatften wel een einde maaken. (j )

En wat 'er vervolgens noch al , van diergelyke bekenteniiTen , aangaan-

de die zelve toeftand , meer te vinden is.

Algemeen *3- Maar dat nu de verbafterde Predikanten hier aan wel meeft , enby
Land-ver- na a ileen fchuldig zyn geweeft , zulks loochenden al weederom verftan-
derfdoot "" D J o
debooxe dige mannen geenzins , maar beleeden het zelve zonder fchroom. Als
fenve

1
?."' wanneer zy uitdrukkelyk en zonder eenige menfchelyke vreeze , dit

corzaakt.
YOjgen£je openbaarlyk ter needer ftelden : „ Hetiseenfchrikkelykeen

„ ellendige rampzaaligheid , datjuift van de Kerken-dienaaren , die voor

„ alle andere , tot de tucht behoorden behulpzaam te zyn , en die aan te

„raaden , zich veele echter zoo quaalyk daar ontrent draagen, dat 'er

„ naauw^yks iemand is , die de goede tucht meer, [ als zy zelfs
, ] ver-

hin-

(r) lm buch von der difciplin. p. 193. (s) Sdneccerus in Pf. XII. p. 34. (t) Tom. I. Script- VVit-

tcb. publ. p. 218. (»)Tom. III. p. 164. (x) Dreflerus Orat.de Maurit.Eleét.p.636. (^Spangen-

berg Manfsfeldifche Chronyk Cap. 393. p. 4^7..
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„ hindert en te rugge zet. Overzoodaanige Kerken-dienaaten behoot- jaarMo.

„de men zich billyk te bedroeven , en die ze maar van hunroekeloos
tot

„leeven afhouden konde , moed zich hier in geene moeite altoos ont-

„ zien. Doch het is nu reeds al zoo verre gekoomen , dat men niet alleen

„geen mishaagen aan dusdaanige fchandelyke Kerken-dienaars meer
„heeft , die door hun boos en fchelmachtig leeven , aan de tucht ten

i„ hoogden hinderlyk en fchaadelyk zyn. — Maar dat men ook veel meer ^mde
:„ daar toe zelfs helpt , dat zommige Kerken-dienaaren maar zeer quaalyk Y^'^'je

„ leeven , op dat aan deeze alle de oorzaaken om te kunnen beflrafièn ,
wehooi-

I

„ maar mogten benomen werden.Want al wie mee zuipt en brafthoereerd gS«n."

1 „ en boeverye bedryft , en allerhande fchand-daaden zelfs helpt pleegen,

„ die verlieft daar door zyne vryheid , van de goddeloosheeden en on-

1
deugden te beftraffen. (2) En verders : „Veele Paftooren klaagen , dat

„ de Leedemaaten hunner Kerk wild en woefl heen loopen , en dat by

„ hen geene tucht , difcipline noch eerbaarheid altoos meer is. Het is

„waar , dat zy klaagen. Maar het ismeede niet geloogen , dat zy zelfs

„hier van geene van de minfte oorzaaken zyn. Want het gaat hier ook

i„zoo , als den Abt de teerlingen oplegt , zoofpeelen deMunnikken ,

, „ gelyk de Herder is, zoo zyn ook de lchaapen. (<i) En hier in merkte men
' wel voornaamelyk de grootfte verdurventheid aan ; dat , naamelyk , het Navo!King

arme onweetende volk zulke booze voorgangers in alles navolgde, en <i««i«-

,
wat zy maar deeden , voor recht en geoorlooft hield , often minften on-

trent hunne gewaande averechtze Ziel-zorgers, door hun zoo fchandelyk

:
gedrag, zoo t'eenemaal verbyftert wierd, dat het niet wift,waar 't zich aan

houden zoude.Gelyk iemand aan een zeeker Predikant beleed : „ Ik weet

„ niet wat ofhoe gy Predikanten het maakt , en wien men by na zal kun-

,,nen gelooven. (/>) En noch , daar iemand de verontfchuldigingen des

volks aldus verhaak heeft : „ Was dat onrecht , onze Predikant deed het

„dan wel niet. Onze Predikant doet dit en dat , derhalven moet het ook

recht zyn. Waar by hy zeer wel vermaant : „ Is het dan zoo, dat de men-

„ fchen meer geneegen zyn om 't quaade , dan 't goede na te volgen ? zoo

„geeft het my wonder, waarom echter zommige Kerken-dienaars zich

„ zelvenfchuldig maaken , doordien ze door hun roekeloos
, goddeloos,

„ woeft en ergerlyk leeven , eene oorzaake zyn , dat 'er zoo veele men-

„ fchen , noch tucht , noch eerbaarheid liefhebben. En als ik de vvaar-

„heid zeggen zal , zoo moet ik bekennen, dat 'er geene menfchen al-

„ toos op den aardbooden , voor de tucht hinderlyker en fchaadelyker

„ zyn , als eeven die zelve roekelooze en woefte Predikanten, (c) Met
welke een ander aldus overeen ftemde : „ Men ziet , helaas ! teegen-

„ woordig veele Kerken-dienaars , van welker leere het leeven al te veel

|

„verfcheelt , die zich wel voor Leeraaren en Meefcers des leevens uit-

„ geeven , doch die ontrent alle Chriftelyke plichten , zelfs het fchande-

„ lykfte vallen en zondigen. — Hoe veele zyn 'er wel heedensdaags ,

„ ('t welk zeer te betreuren is
,
) die geene Herders , maar bedriegers

„zyn, (non paflores fedimpoftores} die zich op den predikftoel , wel als

„Catoos , of groote Zeede-meefters en Wet-predikers , aanftellen , en

„ die ondertuffchen nochtans , in alle brafferyen, welluften en dertel-

„ heeden , t'eenemaal verzoopen zyn. (</)

14. Noch moet ik eene klachte hierover, uit de laatere tyden alhier

ter needer (lellen, die dan aldus luid : „ Het gaat nu voortaan , ontrent het
Er ernif

„Predik-ampt , en de Opzienders des Heeren onzes Gods, in leere en fcnva.ide" « * . Picdikan-
VV Z „ lee- ten.

($ Sarcer. 1. c. p. 196. (a) Ibid. p. 193. (J) Bartholom. Strchlel.c. p. G. VIII. (c)Sarcer.I.c,

(i)Wigand. Orthius orat. de Vita & obitu Andr. Hyperii.
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„keven zoodaanig toe , dac aan hen niet alleen een (lappen ernft, ver-

„maanen en aanhouden , te fpeuren is 5 maar daar is ook niets byzon-

„ ders by hen te vinden , als ergerniffen en zeer quaade voorbeelden , toe

„ vervoeringe hunner toehoorders , zoo dat men het klaagen en fpreeken

„ daar van aan alle kanten hoort , en veele menfehen zich over de meefte

„Huurlingen , in deeze orden niet weinig moeten verwonderen en ont-

„ zetten. Want gelyk als wel eer God de Heere in de Propheeten , E/ai.

„ lvi.', Jer.u. 6. en 13. Ezecb.iu. Mich.vi. en andere plaatzen , klaagt!

„Haare Wachters zyn blind ; of gelyk het de Heere Chriftus zelfs uit,

„ drukt , Matth. xxin. ( Dicunt <&* nonfacinnt ) Zy zeggen het wel, maar zy

„ doen het niet. Eeven zoo gaat het heeden , in de geeftelyke Pnefterlyke

„ (land,zeer ergerlyk en erbarmelyk toe. (O F.n zeekerlyk roonen alle de

omftandigheeden , dat aan zulk een goddeloos leeven der Predikanten,

niet alleen hunne eigene toehoorders zich ergerden en daar door vervoe-

ren lieten,maar ook zelfs veele van andere gezintheeden. Wy zullen hier

onder by het verhandelen der verfchillen , meenigten vanbekenteniflen

vinden,van de geene,die zich aan den tvvift van de zoodaanige Godgeleer-

de , zeer heevig geftooten hebben. In't leeven zelfs nu gaaven verftandige

luiden , onder de Papiften en andere Setlen , op de Lutherfche acht , en zy
vonden dikmaals onder de Predikanten zelfs , 't geene hen meed teegen

hield,van tot haar over te koomen.Van den geleerden Joris Agricola fchryft

men» dathy wel van zins was geweeft,om zich by de Lutherfche, onder

welke hy tot Themnits woonde.te begeeven $ Doch by hadde zich naderhand

aan 't onbedachtzaam fchryven van eenige Geeftelyke , als ook aan 't leeven van

zommige Intheraanen , zoo zeer geërgert , dat by de Gereformeerde Godsdienfl , die

by anders niet weinig was toegedaan, was vyandgeworden. (ƒ) Een ander Paaps

Scrhyver herhaalt uit wigandus deeze woorden ; dat de wolven de/cbaapjes

wreedelyk beroofden en ver/londen. (g) En noch iemand zette deeze navol-

gende voorfpeldinge ter needer : Vier dingen zullen met de Euangcü-leoze

Predikanten een einde maaken : Hunne goddelooze wandel en mborftjmnne dwaas-

heid en Gods oordeel. Deeze, voegt hy daar by , zullen het Lutherdom den boodm
noch eens in

\

/laan. (/?) Zoo dat men derhalven wel ziet , dat deeze men-
fehen , uit de grouwelyke zorgeloosheid der Lutherfche, by alle haar

zoo hoog geroemde orthodoxie , of recht-geloovigheid , ook na 't vernuft

zelfs hebben beflooten , dat het van geene beftendigheid kon zyn. Het
geene ook zeekerlyk meer als al tewaar is geworden.

15. Nu bemerkten eenige wel in 't gros , deonuitfpreekelykefchaade

en algemeene verbaftering , die door zoodaanige averechtze Lee,
raars veroorzaakt wierd , en die ook als een vloed alles overftroomde,

feThfade"
en met £'cn m de ellende heen fleepte. „ Een quaade Herder , zeide men,
„ is de aller fchaadelykfte pefl: der Kerke • diegeenenuisquaad , die' zoo
„wel quaalyk leert , als quaalyk leeft , en die wel leert, en nochtans
„quaalyk leeft , als meede een die verkeert leert , en niet te min wel
„ fchynt te leeven. (/) I ndien de Wachter zelfs flaapt , wat is 'er dan te

„hoopen ? Of wat is aldaar dan niet veel meer te vreezen? Wat? wan-
,, neer de menfehen tot alle dertelheid vervoert worden ? O hoe ellendig

„is zulk een Gemeente daar aan , die zulk een wachter heeft ! Wat ge-
„ fchied 'er anders , dan 't geene elders ftaat , toen de menfehen fliepen

,

,,quamde vyand. (£) En eindelyk, aangaande de fchaade , diehen.de
quaade Predikanten zelfs aanging , fprakmen: 't Is geen wonder , dat de

zoo-

diji van.

(t) Jac. Andrci 100. j'ahriges bedenken p. 49 (f) Petrus Albinus Meifsn.Chron. Tit. XXV.
P- pS- (g) L'allr> Surius Chron.p. 341. (/>) Jo. Nafs. Euangel. warheit. P. IV.p. 392. («; tfeni-

miiig. prxf. ad Paft. (!<.) Idem Comm. in 1 Tim. pratf.
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zoodaanige in de eeuwiieflrafe vervallen 5 want zy 't werk des Heeren niet al/een r*u mo.

zelfs nalaatig verrichten , waarom zy ook vervloekt zyn , maar zy verraadenook
tut MOC-

bet leeger des Heeren aan de vyanden. (/) In 't byzonder loerde ook de ervaa-

rentheid , dat God zoodaanige Predikanten met veruchtingeftrarte, en

hen ook deezen Afgod , te weeten de eere , benam. Gelyk als aldus ie-

mand fchrvft : Godde Heere dreigt zyne Priefleren in de Propbeeten , zeggende: Gi™ ]^
Cy zyt van de rechte weg afgetreedsn , e. z. v. en ik wilu ook tut veraebtinge bren- a« '''«*'-

ven , zoo datgy allen volke eenen grouwel en afgryzen zult zyn. Dit was een oprecht
kiatea'

en ernfiig dreigement , het welke nu in onze tyden vervult werd. Wat is 'er by na

I
ramptaaliger , verachter en bedroefder , als eengetrouw Predikant} Want van

de anderezorgelooze Predikanten houd men van zelfs niet veel. Maar hoe komt

dat ? bet (laat hier gefebreeven : het meefle en grootjle gedeelte der zelve treed

van 't rechte Pad af. Zy beroemen zich wel van de rechte Leere , en zy willen niet

alleen Chrijlenen , maar ook de bejle Leeraars zyn, en zy bewyzen het nochtans

geenzins mct'er daadzelve. e.z.v.(tri) Een ander hadde hier over deeze na-

volgende zeer fraaye gedachten : reële klaagen teegenwoordig , dat het ontzag Geen °«-

des Predik-ampts en der Predikanten , gevallen is 5 weshalvcnzy zich zeer moe- Predik!

de maakeu , om het zelve weeder te berjle'len , doch zy beginnen het niet aan
ai"r"'

't rechte einde. Want zy verheffen het Predik-ampt met nieuwe , vatfcheenalte

greote loffpraaken , daar 'er in teegendeel , veel meer eere , zuivere leere ,

heven , vlyt en eenvoudigheid , bier toe noodig was. Want de Heere zegt door den

Propheet Maleachi: ik wil op de Leeraaren den vloek zenden , en ik maakeu ver-

acht. Byaldien wy derhalven niet weeder op den rechten weg keeren, en de boos-

heid onzes voorigen leevens veranderen , een zuiverder leeven leiden , en met een

veel grooter yver leeren , ziende alleen op Gods eere , en niet op de onze , zoo zal

'er zonder eenigen twyffel , van de her/lellinge des ontzags te vergeefs gedifputeert

werden. («) Terwyle de zaaken dan zoo geftelt waaren , bieex het by vermin-

de eige uitfpraake der verdeediginge van de AugsburgfcheBelydemlle, foddeioo.

dat men de goddelooze Leeraar > moeft verlaaten , doordien zy niet denplaats van de untco.

Perzoon Chrijli , maar van den Anticbrift bekleeden. (0)

(/) Ibid. (ra) Selnecc. Comm, in Pf. XI!. p. 34. (n) Bilibald. Birkheimerprsf.adGreg. Nazianz.

orat.de offic. Epil'copi. .0) Art. VIII. de Ecclef. p. i/f.

HET XVI. HOOFDSTUK.
Vm de verdurventheid der toehoorder*

3
%oo ive! der

Hooge-Overheid , ah der Onderdaanen.

I. "X~*^ E onbefchryfFelyke fchaade , van deeze groote verdurvent-

§ \ lieid onder de Leeraars , zal noch wel 't allerklaarlïe uit het

\ M gedrag en de overige toeftand der toehoorders konnen
gezien werden. Waar van , zoo wel in 't algemeen als in 't

byzonder , klachten en getuigeniflen overvloedig genoeg voorhanden

zyn. Hier booven in 't begin van deeze voorfteliinge der verdorventheid,

zyn de klachten van Luther zelfs en andere , met meenigten aangemerkt.

Hier zullen noch maar eenigeuit de volgende jaaren bygevoegt werden,

gelyk als ze dan, zoo wel van hooge als la ige ftands-perzoonen , aldus

luiden. De oude Matthefius vervatte hec zelve noch al by Luthers leeven , Algernc£

met weinige woorden aldus : „Veele Predikanten wilden zich door ^"^J
„ 't Euaneelium niet trekken kuten : Ook rechten de toehoorders , be- d

1f
r
J-?-

„ neevens de Belcherm-heeren der nieuwe leere , groote ergermilen aan

,

Vv 3
„de
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ja» md. „de gemeene man wierd ongebonden en zorgeloos , enzybegondende
totMDc. ^ Kerken-dienaaren (te weeten , die nochoprechtwaaren) weinigen

„ van geener waarde te achten , veele van hen wilden zich nooit belfraf-

,]fen noch teegen-fpreeken laaten. (a) En kort daar naichryftZ>'\/fW/t?r

„aldus : „In deeze laatfte tyden heeft het Epicureëfcheleeven, overal

„ by alle ftaaten van menfchen , van dag tot dag zeer geweldig de over-

hand genoomen. (£) En noch breeder , Sarcerius: „Helaas! byonsis

„het zoo verre gekoomen , dat wy met de ondeugden maar lagchen en

„jokken. Het is ons een vermaak , als de menfchen in ondeugden val-

„ len • doet 'er iemand een fchandelyke daad , zoo weeten we niet , hoe

„ we genoeg daarom lagchen zullen , daar toe wy dan ook onze gemeene

„ fpreek-woorden hebben : Die niet viel, die frond ook niet op. Deeze
Groöte

s
„en geene daad is hier niets nieuws. Men heeft dat en dat wel voor ons

énftouf- „gedaan, en men zal het na ons ook noch wel doen. Ziet hier alle, dit

„is waarlyk een flechte zaak , dat iemand een- oftweemaal echtbreuk

„ begaat : Wie kan zich aan den heemel houden ? e. z. v. Hier laaten wy
„ het noch al niet by blyven , maar wy achten ook de ondeugden heel

„klein, ja wymaaken zelfs deugden daar uit. Maar zoo moet het gaan
j

„wanneer God met een land wil een einde maaken, zoo flaat hy het te

„ vooren met zorgloosheid, zoodatzy eeven als de blinde, inzonden

„ voort gaan , en geen ftraffe altoos achten. Zulk een ongeluk , dat men
„ met de ondeugden lacht en de gek fcheert , was noch al eenigzins ver-

„ dragelyk.byaldien 't van de gemeene man alleen gefchiede.Maar ik weet

„niemand, die meet met de ondeugden lagchen en jokken, alsdiegee-

„ne zelfs , die ze zouden moeten teegen gaan en beletten 5 die zelve is

„alle tucht by na tot eere, lagchery en jok geworden. Dat merken dan

„ de Onderdaanen , en zy neemen hier door geleegentheid , om maar
„ftoutelyk in alle ondeugden voort te vaaren, e. z.v. (c) gelykalshy

deeze ellendige gefleltenis by na door zyn geheele boek van de difcipline,

zeer klaar voor oogen legt en beklaagt. EenzeekerLutherfcheHiftori-

fchryver (telde de fchoone Lof-tytels , en goede werken der Lutheraa-
ondcug- nen van die tyden aldus kortelyk terneeder: „Daar wierd overaleene

zon^n. „ groote achteloosheid in de heerfchappye gevonden , zoo dat de ge-

„ rechtigheid niet behoorlyk gehandhaaft , en de zonden met geenen

,, rechten ernft geftraft wierden , waar door men dan in alle landen fwaa-

„ re klachten hoorde, van moorden en dood flaan , branden en rooven,

„ fteelen en neemen , woekeren en uitputten der armen , verraderyen

,

„ ontrouwe , als ook van zeer veele fchandelyke zonden , als echtbreuk

,

„hoererye, maagde-fchenden , endiergelykegruweldaadenmeer , die

„ 'er in deeze jaaren meer dan te vooren gezien , en door de gantfche wee-

„ reld , over al gepleegt wierden , zelfs in de groote fteeden. Daar en
„booven hoorde men op alle plaatzen, vanoneenigheid, krakkeel, en

„ twift onder de menfchen e. z. v. (*/)

uitteiftc z. Verders fchryven andere ter zelver tyd , van die ongeneefTelyke en
algemeene vuile wonde, insgelyks aldus : „ Wy zien voor onze oogen ,

•

„voelen en ondervinden daagelyks, helaas! meer als te veel , waartoe
„ de weereld nu geraakt is , en in wat voor eene fchrikkelyke boosheid
„en zorgloosheidzyfteekt, en hoe zy noch alle daagen, zich hoe lan-

„gerhoe dieper daar in verzuipt en verzinkt , alzoo, dat 'er nooit eene

„ rechte verbeeteringe van haar te hoopen , of zich in te beelden is : Waar
„toe niet veel bewys noodig is , maar een ieder menich , diezynevyf

zin-

(«) Leb. Luth. XI. Pred. p. 13-». (b) Lib. de offic. Ecclefialt. Polit. & Oeconom. prxf (c)Voo
der difciplin. p. 4J. feq. & paffim. (d) Cyriacus Spangenb. Mansfeld, Chron. Cap. 392. p. 473.

gruwelen.
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zinnen machtig is , moet het zelfs befluiten en bekennen. (O God zy j*» nu.

"het geklaagt , het gaat 'er zoo toe, en het ftaat zoo t'eenemaal Hecht
lütMDC -

"
en verkeert in de Kerke Chrifti !

daar is niets als moeite en arbeid , zoo
'| dat immers elk een wel ziet en voelt , dat het alzoo geen duur hebben

''kan, God moet zich op-maaken, enmetvuur, blixemenfwaaveldaar

'|in (laan; wy zullen het noch wel gewaar werden. In 't gemeene leeven

''hebben immers de heilige afgenoomen , gelyk als men over al ziet en

".ervaart. Waar is nu eenige de allerminfte tucht ofeerbaarheid? Waar
"trouwe en geloove , barmhertigheid en weldoen ? waar zyn nu goe-
"
de voorbeelden , waar is 'er een deugdzaam en oprecht gemoed

,

*\ ergens te vinden ! waar zyn andere deugden en vroomigheid ? ja, waar
','

is ons' Chriftelyk geloove , daar wy zoo hoog op roemen ? waar zyn de

''vruchten des geloofs i leeven we niet in alle zorgeloosheid? Waar is

['ergens een huis , daar in geen vloeken , fweeren , braflen , liegen,

"vreeten, zuipen, ontrouwe, krakkeel, entwiftinfwanggaat? waar
"

wil dit alles dan op'tlaatftenoch met ons heen? Waar is 'er een ftad ,

[idaar in echtbreuk , hoererye , moorderye , woekeren, gierigheid,

*) en andere ontelbaare ondeugden , niet hun vollen loop hebben ? Exem-

Hplis tragicis non domus Ma caret. Alle gedachten , huizen en fteeden, '

"jzyn vol van rampzaalige en gruwelyke voorbeelden. Ja, de jonge kin-

][ deren zelfs , zoo ras zy maar konnen ftaamelen , gewennen zich al

', voort tot vloeken , de jongens tot zuipen, de jongmans tothoere-

.. rye , de mannen tot echtbreuk , gierigheid , godslafteringe , en ande-

re ondeugden ; de oude luiden tot quaade voorgangen , lichtvaardige

77 en aanftootelyk fpreekwyzen, en daar is van dit weezen noch maat noch
"

einde. En eevenwel zullen , ja willen wy alle noch al goede Chriftenen

[izyn , beroemende ons van het Chriftelyke geloove, en dat wy de lee-

"re recht en zuiver hebben, (ƒ) By Luthers tyd is 'er nooit van zoo veel

''beroerte , oneenigheid , quaad enfchandelykbedryf, gevaarlyker of

„ fwaarder tyden gehoort geworden , als nu na Luthers arfterven , daar

„ alles weeder door malkanderen loopt, naamelyk, liegen en moorden

,

„ Antichriftelyke leere en een ongebonde leeven , tot dat God het werk

, zelfs eens in zyne handen neemt, (g) Het is van ons , helaaas! hee-

„densdaags meer als al te waar , daar Efaias in zyn I. Hooftftuk over

„klaagt. Want wy zien het voor onze oogen, hoe de menfchen inzon-

„den leeven , zulke verdurven kinderen zyn het , die door hunne

„ valfche leere , en door afgodifche voorbeelden , het volk verleidenen

,, verderven , en het is by na eeven zulk een tyd , als het voor den Zond-

„ vloed was. Alle zonden gaan 'er nu in fwang , men wil zich nu ook niet

„ meer van den Geeft Gods beftraffèn laaten. — Ook is het vloeken
,

„fweeren, Godslafteren, en 't verachten van zynenH. Naam, nu reeds

,' alzoo diep over al ingewortelt by hooge enlaageftands-perzoonen,

„jonge en oude , ryke en arme , dat het niet eens meer voor zonden werd

„ gereekent. Als meede , wie houd het woekeren, geld te zaamen fchraa-

„ pen , en de arme luiden uit te zuigen , nu voor zonde ? By gevolge ziet

„men ook wel hoe de weereld braft , zuipt, en geweldige hovaardye

„ bedryft ; en eindelyk , hoe ze in hoererye en onkuisheid , haat en nyd,

„tot over de ooren toe fteekt. Dewyle ook het overige der dochter Zi-

„ons zichtbaarlyk afneemt , en het arme hoopje in den Wynberg, van

„ de Tyrannen , valfche Leeraaren , booze Chriftenen , en allerleye Dui-

„ vels-kinderen , die nu in de weereld alomme heerfchen , aangegreepen,

„ gefchonden en verbrooken is. (^) 3 . En
(i) Bafilius Fabsr von lemen h'atideln der welt. p. t. (/JSelneccerusinPf XII. p. 35-. (g) An-

dreas Fabricms im heiligen , klugen und gelehrten Teuffel. prsf. (h) Andreas Heppenrod wiaer den

unzuchts und Huren-Teuttcl. preef.
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jmimd. 3. En wie wilde alle die bedroefde klachten by een vergaaderen , die
tot mdc.

men met meenjgten jn de fchriften der voorgaande eeuwe , by die geene

kan aantreffen , welke noch eenig gevoelen van de fchaadejofephs had-

den. Waar toe ook de booven gemelde liederen , zoo als ze nu noch

opentlyk , toteene getuigeniffe gezongen werden , behooren, insgelyks

ook de woorden uit het lied: ,^0D *UJünfdj ICÏ) nun tin gUtC narfjt etc.

45ebuït/ geöult/ mein liebc feel/

25if5 üiclf) Der Üebe Smmanuel
i^on tiicfen argen Kroten etc.

Hoe ellendig het ook met de kinder-tucht is geflelt is geweeft,

en hoe dat deeze de voornaamfte oorfprong van zulk een algemeen ver-

val geweeft zyn , hebben de reeds bygebrachte woorden van Selnekker nU

al eenigzinsaangeweezen. Noch al duidelykerbefchryft iemand de groo-
Godioozc verdurvenheid hier van op de volgende wyze: „Zy trekken haare kin-
optrekkmg *»- 1 O

,
1 1 t 1 1

d«ieu3d. n deren niet op in de tucht en vermaanmge des Heeren , zy laatenhaar in

„haare moedwilligheid zoo maar opwailen , zy konnen niet lyden , dat

„ ze in de Schooien of anderzins geftraft werden , zy helpen zelfs tor

„ haar verderf, handelen haar niet hart , laaten haar op ftraat rinkinken

,

!

,, rennen en loopen , zoo als ze zelfs willen , zy zelfs geeven haar erger-

„ nis met haar dronken drinken , vloeken , lichtvaardigheid , fchande-

„lykeblyfpeelen , met het verachten en verzuimen der predikatien, on-

„ tuchtige woorden, en weereldfche liedjes $ zy achten het niet, ofzy iets

„ leeren ofniet , zy houden te veel van z ich zelfs , om haar in den Cate-

„chismus te oefFenen , en een goede tucht te onderhouden, e. z. v. (/)

Een ander fpreekt ook al reedelyk goed Duyts , en vry van de gemeene

wyze van dien tyd , op deezen trant : ,, Wy trekken ook onze kinderen

„zelfs van de wieg af, eer zy noch ter deege droog achter de ooren zyn

„ geworden , zoo jonkeraachtig op , met zulke groote koftelyke en duy-

„velze broeken , met korte boeffche kleederen, met zyde en fluweel:*

,, en wanneer al zommige van onze kinderen , zich zelfs teegen onzen
„wil en dank, ten dienite des Heeren Chrifti wilden geeven , zoozou-
„den zy weegens de fchande doch nergens daar toe konnen koomen.(X)

Om nu alhier eenige hoofd-zonden aan te voeren, welke by de Luthe-

raanen , in de voorige eeuwe geheerfcht en gebloeit hebben , zoo moet

geTnver"' nien wceten , dat de atheifterye ofde verachtingeen openbaare verfmaa-'
l0

e v^
nin dinge en verloocheninge van God , toenmaals al in vollen fvvang ging, daar

God. de gerufte verkeerde leer-wyze der meefte Predikers ook al toe gehol-

pen heeft , gelyk als wy nu al haaft zullen gaan zien. Zoo klaagde men
nu nochmaals opentlyk , heel veel aldus: „ Veelevleyenzichzelvenal

„te zeer , welke ook de vryheid neemen , om aan alle haare luften den

„ vryen toom te geeven , en die uit eene fchrikkelyke verachtinge Gods,'

„of t'eenemaal Epicurifche meeningen opvatten, of den Gods-dienfr

„ na naaren ftaat zoeken te draayen. (/) De boosheid der menfchen is tee-

„ genwoordig zoo groot,dat die geene over al voor de verftandigfte heene
„gaat , welke de godzaaligheid maar op het meefte verachten kan. By
„ de zulke is alle godvruchtigheid t'eenemaal verdreeven. (m) De teegen-

„ woordige tyden dreigen ons met eene groote verkleininge der Godde-
„ lyke zaaken , en haare uitterfte verachtinge , waar door dan de recht-

„ lchaapene godzaaligheid haar licht en kracht verliezen , en hier teegen

„fchaa-'

(/) Joh. Cuno Spiegel der Sund.e. p. 82. (k.) AndreasMufculusProphcc. vonTeutfch-l»nds
Straffen, p. E. III. (/)To.I. Script. Witteb. publ. 219. (w)To. VI. Ibid. p. 3^0.
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j JB11 : rr*.rn-t>aeruftheid,beneevens een Epicuriflifchedertelheid, zich ver- j^«Mn

binden , en neevens een beeftachtig en wild leeven , en uitterlte verach-

tinge van alle tucht , t'eenemaal heerlchen zal. («) Wie kan doch een

"tvd noemen , die gruwelyker , en in 't leeven zelfs verderffelyker is,

als de onze ? Wat'zonde en lchande werd 'er nu in deeze ellendige ty-
'

den niet albcdreeven, waar in de goddeloosheid onder alle menfchen
"
als een vuur brand i Daar de godvruchtigheid verlooren is.de geruftheid

"opentlyk de overhand genoomen heeft , en daar meede tegelykhec

"vertrouwen op defchepzelen , de huichelerye en geveinsde godvruch-

tigheid , de verzuiminge van het gebed , het vloeken, fweeren, too-
"
verye , verachtinge des VVoords , e. z. v. (0)

3v de oude word inzonderheid zoo dikmaals van de fchrikkelyke

onweetenheid ,
geruftheid , huichelerye en verachtinge desWoords,

eewac gemaakt. Lutber heeft niet alleen zelfs , tezynertydzoo over-

vloedig daar van gefchreeven , en gezegt , maar ook zeer veele andere

na hem :
„Dat de herten zoo z£er verkout waaren , datzyby dealge-

meene d'tfoefheid ook geene gemeene ellende gevoelden , en eeven als Blindheid

'

het domme vee , maar in hunne welluflen zoo heen leefden , (/> ) zom- volheid.
"
mise vraaten en zoopen in eene groote zeekerheid , eenige vermeerder-

den ook noch zelver de gevaaren , en haalden zich het ongeluk noch al

'naader op den hals , ten deele , uit onbedachtheid, entendeeleuit

'puure boosheid, lichtvaardigheid, en op veele andere wyzen. (#) De
' eemoederen der Lutheraanenlaagen in de welluften t'eenemaal verzoo-
'

pen , en in die hoope , dat zy altyd zoo geruft zouden konnen heen lee-
"
ven ', waaren ze heel zeeker 5 ook waaren ze het welluftig leeven zoo

"zeer' gewent , dat ze recht daar in verhartengantfchonbeweegelyk
"
waaren gewerden , zoo dat ze zich door geene dreigementen ofandere

"teekenen, week lieten maaken. (r) Alhoewel dit nu wel de algemeene

en dagelykfche klachten waaren , zoo is het nochtans niet te befchryven,

met wat voor een kracht de huichelereye en de valfche roem , van de zui-

vere Euangelifcheleere zich alzins geuit heeft. Aangezien alle de fchrif- yajja^

ten ,
ja alle de bedryven en gedenkteekenen , in 'tLutherdom hiervan *«««»'

nu noch volzyn, daar men zich bloot en alleen daar op verlaatenen ge-

roemt heeft , dat men de rechtzinnige leere hadde, enindebezittinge

der waarheid was , het mocht dan met het leeven zoo ellendig (laan als

het wilde. De booven-befchreevene dronkaart en Poeët , Eobanus Heffus ,

fchreefvan de Papiften

:

Horum Euangelicis vita e(i ita confona verbis

,

Ut nihil inde magis credere abejje qtteas.

Dat is , Dat haar keven het Euangelium , aldermeefi teegen liep. (j) Maar by En van h«

de meefte Lutheraanen was dit zelve ook niet zonder grond , jaookby \^F'

hem zelfs ,
gelyk als zyn eige leeven dit ook wel uitwyft. Hier teegen

pla<*t de geleerde Dichter , Henricus Glareamis dit vers, van de valfche

Euangelifche ,
indeftamboekentefchryven : Os Euangelion 5 Cordamon

5

Spiritus inguen. Dat is : De mond geeft het Euangelium voor , de Satan bezit

het herte , en het overige de wellu(l. (O Gelyk als dan ook de eerlyke Paulus

Fagius , al in 't Jaar 1549, uit Engeland fchreef : Dat de Predikers aldaar

genoeg daar aan hadden , wanneer zy maar iets van 't Euangelium konden opfnyen,

en een deel onnutte vraagen op de baan brengen. Men[peelde ook maar met Chri-

II. Deel. Xx flus

(n) Ibid p 380. (o) Jenifius Hift.Annxbp.il. p. 63. (j>)To. III. Script, publ. Wïtteb. p. 15-3:

(a)To.V.p. ioi.(r) Ibid.p. 140.^)1. ui. Heroid.Epift.p. 104. (OOfianderCent.LXVI.H. E.

P-753.
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j«r md. pis en het Euangelium. (u) En hier na fchreefJac. Andrea , van de Saxen :

tot mdc. ^ waaren voor het Euangelium ten uitterften ondankbaar , opgeblaazen , trots en

de allerlichtvaardigfie lieden , by welke men , buiten de kennijfe des Euangeliums,

niets Euangelifch koude zien. (x)

5. Met deeze geheele koelheid en huichelerye nu , (daar elk een

meende , hy was al bekeert , Chriftelyk en Euangelifch, zondereenige

de minfte veranderinge des herten) wierd'er aan de zielen by na meer

fchaade toegebracht , als met het voorige Papiftifche weezen , doordien

het de menfchen zoo t'eenemaal zorgeloos , hoogmoedig en roekeloos

fetootfte maakte: waar over Lttther ook wel uitdrukkelyk bekende: Dit zelve zoude

daLuthe- eene veel grootere doolinge en zonde zyn , dan alle doolingen voor deeze tydge-
iaanen. weej} zya f

zoo dat het te bezorgen zoude ftaan , wat Chrijlus Matth. xn. 4.

zegd. Wanneer men, naamelyk, vergeevinge der zonden zonder boe*

te predikt , en dat de menfchen alzoo meenden, dat ze nu reeds al de

vergeevinge hunner zonden hadden verkreegen, en daar door geruft en

onvruchtbaar wierden. (y ) En na hem yverde een ander op .deeze wyzet
oneuan- „ Wee zulke Euangelifche , die door haar onordenrlyk en ohchriftelyk

chiutè- „ leeven , <iat zy teegen het Euangelium aan leiden , zulk een groote ach,
nen

' „terdocht , argwaan , en achterklap maaken. Wee ook de zelve in dit

„geval , om dat zy door haar goddeloos en woeft leeven, zooveele

,, menfchen NB. die noch onbekeert zyn, van de bekeeringe tot het Euan-

„ gelium , NB. afhouden en verhinderen. Die Euangelifche woefte men-
„lchen , was het beeter een moolenfteen aan den hals gebonden. Dit ach

„ en wee nu , zal in der waarheid zeer befwaarlyk onze woefte en roeke-

„looze Euangelifche gezellen treffen, die met haar woeft en roekeloos

„ leeven , zoo veele fchrikkelyke gruwelen en ergernifTen aanrechten.

„ Hoe fwaar en grof zondigen zulke Euangelifche mond-chriftenen , ter-

„ wyle zy met haar vuil verkens leeven , alle tucht en eerbaarheid t'eene-

„ maal verdrukken, (z) Het oogmerk van deeze goede lieden , was
dan om te toonen , dat men niets minder deed , als het Euangelium
gehoorzaam te zyn , fchoon men zich zelfs al Euangelifch noemde.

En het is waarlyk ook niet te loochenen , maar door alle tyden tot hier

toe beweezen , dat de huichelaars uit de Ieere des Euangeliums , niets

anders ooit gehaalt ofaangenoomen hebben , als alleen de belofte van de
rechtvaardigingeen verloffinge. De andere leeringen van Chriflus , wel-

ke daar meede onmiddelyk verknocht ftaan , heeft men alle voor onver-

fchillende , of t'eenemael onnut en fchaadelyk geacht. Hetgeeneeen
zeeker wys man op de volgende wyze voorftelde onder een aardig ver-

dichtzel : „Het Euangelium , heeft eens een ige candidaaten , ofampt-

„ verzoekers aangenomen , van welke zich wel dagelyks een groot getal

„ quam aangeeven , doordien zy daar by alle hoopten vry te zullen leeven.

„ Kort daar na ving het aan , haar voor te leggen,wat het van haar eifchte

:

„naamentlyk, ten i.datzyarm zouden moeten werden , Matth. xix.

„x. zich zelf verloochenen , Luc. ix. 13. 3. het quaade metgoed doen

„ vergeiden, Matth. iv. 44. 4. kuifch leeven,Aiöfr/r. xix. 1 2. 5. volkomens
„lyk miltdaadig zyn , Luc. vi. 30. 6. de tonge dwingen , Matth.xn.^6.

„ 7. alle geleegenheeden tot zondigen myden , Matth. vin. 1 2. 8. niet

„huichelen , Matth. vu. 21. 19. 9. doen wat zy leerden , Matth. xxiv.

„10. niet zorgen , Matth. vu. 3 1 . Deeze en diergelyke zaaken nu»

„ fcheenen voor zommige al te hard , en onmoogelyk om na te koo-
„men. Een nu onder haar vraagde aan een oud Sopbift, (neuswyze)

wat

(«) ApudFechtiumSupplem.H.E.p. 12. (x) Ibid. p. 270. (y)To.IV. Altenb.p.391. ftj&tf-
ccrius de dilcipl. pr«f.
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wat hy hier in doen zoude ? Waar op hy hem al lagchende ant-jaarMo.

"
woorde : Wat quelt gy u zelve lang , gy arme bloed", de zaak is

t0lMDC -

"goed , en kan met een eenig onderfcheidinkje uitgelegt worden. Ee-™fche
.

",üigé gebooden zyn Euangelifch , als tiende te neemen , Zyn huis te fcï£"rooü,

"verzorgen , en wyn te drinken : en eenige zyn maar alleen raad-gee-
"
vende , van welken aart alle de booven-gedachte zyn , die noch geboo-

',den noch verbooden zyn. Daar ziet gy nu in 't korte , wat daar in te

"doen en wat voordeelig is. Wanneer dit nu bekent wierd, zoo heeft
'

alle Euangelifche gehoorzaamheid voort opgehouden , en eene gruwe-

",lyke meenigte valfche Euangelifche huichelaaars gemaakt, (a) Enge-

wiffelyk is het in der daad ,
tot op deezen tyd toe niet anders gegaan

,

als dat men het Woord van Cbriftus met allerleye fophiftifche.ja duivelfche

inzettingen en onderfcheidingen heeft opgefchikt, en zyneleere nergens

willen lyden ,
jaalsketterfch, teenemaal verdoemt.

6. Zeer veele verftandige mannen hebben dit, beneevens de booven-

aangeroerde , bekenten beklaagt , wanneer zy de Hiüorien der voorige

eeuwe , onzydig aangemerkt hebben. Daarom fchreeven zy daar van

i ook aldus : Eengroeten hoop beeft by het Euangelium , maaralleen vryheidvan valfche

't vleefib gezocht , en dat zy na haare luften en eigene wille , zonder eenige de min- i^t
fte tucht of opzicht zoo heen leeven , op beide de zyden hinken , ofchrifius en de

weereld tegelyk dienen mochten. Deivyle zy zich zelfs valfchelyk wysgemaakt had-

Jen , als ofde leere der rechtvaardigmaakinge van den zondigen menfche voor God,

alleen maar door hetgelooveaanJefusChri(lus, uit loutere genaade , zonder ee-
'<

nig toedoen der werken , haar van de benaardiginge der goede werken , t'eenemaal

vry en los zoude maaken. (£) Ja het bleef niet alleen by zulke ydele en lafter-

lyke meeningen , maar veele Leeraars zelfs wilden geene waarfchouwin-

;
gen noch erirmeringen altoos lyden , daar de geruftheid door geftoort

mocht werden. Daarom wierd deeze waarfchouwingeookals eeneket-

terye verdoemt , endemenfehendaarvanopentlykafgemaant : Gymoet
;

het daar voor niet achten , dat het u tot de zaligheid'genoeg zy , datgy iets gelooft

1 hebt , en ter Kerke gebomen zyt : eeven gelyk als het de weereldfche menfehen

niet genoeg is te loopen , maar ook van nooden is om tot het kleinood tefpoeden , en

alles te doen , op dat zy het zelve moogen verkrygen. (c) Van welke gru-

wel hier onder by het verhandelen der ftrydigheeden noch al iets meerder

gezegt zal werden , alwaar wy zullen zien , hoe de Leeraars onbe-

fchroomt, de ftoutfte reedenen , van de fchaade der godvruchtigheid en
goede werken, zonder eenig de minfte verklaaringe of bepaalingegevoert,

en het volk daar meede op alle zorgeloosheid gebracht hebben. Daarom
gefchieden'er nu opentlyk zulke ichoone Epicuriftifche bekenteniiïen , EP;cutue

het Euangelium genoegzaam tot fpot en fchande : als , Hetfmert my, dat die „&"
lufl van het gaflmaal niet langer geduurt heeft. Hoe veelepragtige banketten,muzy- °

er

e

k̂

ken en danfferyen zyn'er wel gehouden ï Doch alles duurt maar eenen korten tyd.
"

j

moeder Eva, hoe hebt gy ons b>e'durven ( naamentlyk dat wy niet altyd zoo
! vroolyk moogen zyn. ) Daarom laat ons daar heene,alleen door hetgeloove aan

Cbriftus ftreeven , want het vertrouwen op onze werken is maar een bevlekt kleed,

e.z.v. {d) Van dezulke nu werd het wel te recht gezegt, wat toen ter

tyd een zeeker Dichter aanmerkte

:

Nee tantum verbis laudant , qui pollet &• ore ,

Quale genus paffim tempora noftra ferunt.

XX Z Qui

verwor-
pen.

(4) Joh. Valent. Andr. Mythol. Chrift.p^f- (ï)Joh.Saubertusim Zucht-bücblein Cap. XL
p. 148. (c)Wahrhafter Gegenberichtauff D.Majors Anno 15-67. durch die MansreldifchenPredi-
ger. (<i) Mart.Crullusp.il. Annal.Suev.L.Xl.p. 713.
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jaarMD . Qui Curios Jimulant & Baccbatialia vivunt ,

tot MDC# Sed bene qui faciunt , hocdocet effe bonos. (e)

Dat is , Veele noemen zich Chriftenen te zyn , en zygeeven met de mond veelgoeds

voor , maar in der daad leeven zy ophetergjle. Al het welke, fchoonhet

op de tot hier toe bygebrachte klachtenmeer als te bekent en gewis is,

zoo zal ik doch nu hier in 't gemeen , na de voornaamfteheerfchende

gruwelen , noch iets kortelyk aanvoeren , op dat ook hier in ëen genoeg-

zaam bericht mag voor handen zyn.

fehoviai. 7- Wat dan de hoofd-gruwel , de hovaardye aangaat , zoo is het uit

dycder
[iec reeds-gezegde openbaar genoeg , hoe dat de Geeftelyke hovaardye

«en-
'

al geduurig de overhand genoomen heeft , en dat men by alle boosheid

fteeds noch geroemt en gebraveert heeft , dat men Gods troetel-kind,

rechtgeloovig en Euangelilch was , en alzoo zalig. Zoo dat zulke lieden,

den Papiften ten dien opzichte heel weinig voor te werpen hadden , daar

zy niet door hunne werken en daaden, maar alleen door een eige-wtfan,

en ydele inbeeldingen , zalig wilden worden, gelyk als Lutber het huiJ

chel-geloove ook befchreeven heeft. Een zeeker Leeraar prees zyne Lu-

theraanen , kort na Luthers dood , aldus : Ziet en merkt aan , hoe zeer zyn

by na alle menfchen , niet alleen met innerlyke hovaardye belaaden , waar door de

een den ander veracht , en een ieder voor den ander altoos de befte zyn wil. Hoe

zeer braveeren en verheffen zich de gemoederen by ieder een , zoo dat fchier

niemand in allekunflen, faculteiten en weetenfchappen , ietsgemeens met andere

meer hebben wil , en dat alle dingen alleen tot eige eergierigheid , en tot roem der

gemoederen metfcbrikkelyke verachting onder malkanderengericht zyn. ik wilvan

de geeftelyke hovaardye , in geeftelyke zaaken nu zwygen , naamelyk , hoe eigen

uueriyke heilig en vroom veele willen weezen , in denfchyn en onder den dekmantelvan 't

P"C
''

heilige Euangelium , maar hoe zy in der waarheid , zonder eenige de minfle hei-

ligheid en vroomheid , wandelen. Wat zal ik verder zeggen van hunne uiterlyké

hovaardye , in gebaarden , woorden en werken , ook aan optooizel en kleedinge , als

welke dingen by alleftanden zyn te vinden , en op haaren hoogften top zyngekoomcn,

als uitwendige en onfeilbaare teekenen der inwendige geeftelyke hovaardye : hoewel

nu de hovaardye overal toegenoomen heeft , zoo dunkt my echter , wy NB. Meiffè-

ners , (die voor alle anderen Luthers willen zyn ) doen het hier in andere

inkiecde- voor. (ƒ) Het welke dan deeze yverige man en rechte Jeremias van zynen
Ien

" tyd , elders heel wydloopig bewyft , onderzoekt en ook het ernflige oor-

deel Gods daar over duidelyk te vooren verkondigt heeft , inzon-

derheid in zyn boek van de difcipline. Een ander hield het ingefloopene

quaad , aangaande de hovaardye in kleederen , byzonder voor zoo groot,

dat hy alle daar teegen aangewende moeite van beeteringeby na als ver-,

geefs aanzag, (g) En het is waar, nadat, doordenalaatigheidderVoor-

ftanders zelve , zulk een quaad eens ingefloopen , en onder den naam der

Euangelifche vryheid , vaft gezet geworden is , zoo hielpen ook de wet-
ten der Overigheid zelve niets altoos daar teegen, ikzwyge, dacde
zachte tucht der leere Chrifti,eenige de geringfte gehoorzaamheid, by d ie

geene gevonden heeft, welke zich Chriftenen en ook Euangelifche noem-
den. Daarom zag men ook deeze klachten in openbaarefchriften : De
kleedinge en pracht is nu onder de Ridderfchap , en in de Steeden al vry groot en

k.oflelyk geworden , waar door zy haar ook noch bederven zullen. (/;) Degemeene
boeren kleeden zich nu met uitlandfche ftoffen , haare vrouwen en kinderenge-

bruiken dikmaals zyde laakens. (J) Heel weinige bedachten baarenftand enver-

moe-

(e) Jac. M vcillus 1. III. Sylv. p. 271 . (/") Erasmus Sarcerius Lib. de fignis & caufis Intcritus Germ.
fign.z. (g)HemmingiusPalk>r.p.83. {h) Chur-Sachf. Ordn. p. 11. (ij lbid.p.43.

/
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moozen, maar de een zoekt den ander metpracht , kleedinge en teering, tfietsa^J1

^^^.
toos toe te qeeven , maar veeleer te overtreffen. Waar door 'er dfn allerleye onge-

woonelyke kleederen zyn ingevoert', en defchandelyke ondeugd der pracht zoodaanig

aeiieiierd.en de overhandgenoomen heeft,dat daar door eenige hyzondereperzoonen

zelfs in armoedegeraakt zyn , (*) en wat 'er van diergelyke klachten meer is. ^.^
8. Inzonderheid heeft zich al toen ter tyd de gruw el met de nieuwe"

1

moodens der kleederen geopenbaart , gelyk als hier booven, weegens

de lichtvaardige , korte , doorgefneedene en geprikte kleedingen , e. z. v.

al in 't Jaar 4557, en hiervoor gedacht is. (/) In welken recht lichtvaar-

digen aart men noch die oude ten vollen afgemaalt vind , en wel in zulk

eene Spaanfche geftalte en grootsheid , met ontallyke leuren behangen

,

met ringen over en over beftooken , zoo dat men zich dikmaals over den

waleelyken hoogmoed der lieden moet verwonderen. Niet teegenftaan-

de het genoegzaam bekent is , hoe dat deeze moode in den oorlog van de

Spanjaarts ponder de Duitfche , ten tyde van Karetde vyfde, eerft ge- S?he

bracht is ; zoo dat alzoo deeze de gedachtenifle van haare ftrarTen en

plaagen zelfs , aan haar eigelyf tot een pracht verandert hebben. Waar
door de Schryvers toen ter tyd ook alzoo van deeze dwaasheid fchree-

ven: Ontrent het Jaar 1554 quam 'erveel ondeugd in kleederen op , naamentlyk,

die wyde broeken , welke tot aan de enkels toe hingen. In 't Jaar 1 570 quaamen

die iruivelyke groote deegens op met zulke groote knoppen, datzewelnakleene

kindere-hoofden geleeken. Kort daar op wierd men dit ook al moede. Nu draagt

men groote linne-kraagen aan de hemden, ofkoftelykborduurzel. Godgeeveons

weeder een gezond veifand ! O) Waar by hy het oordeel vandeHarto-

ginne van Wirtenberg , Sabina , hier over vertelt , wanneer zy haar aldus

fiet hooren : Gelykt die niet meer na eenpekelhaaring, ofgek in een klucht , als

na een menfeh , dien zulke wyde en tot op de aarde toe hangende broeken najleepett.

Ziet doch zyuer fpitzen toom-hoedeens aan , hoe die hem in zynegekheid zelfs wel

gevalt! (ri) Een zeeker Godgeleerde klaagde , dat men ook de kleine

kinderen zelfs zoo ras gewende, met zulke wyde duivels-broeken, en

andere hovaardige dingen , te gaan. (0) Ook fchreefeen ander hier van:

Daar waare , in zoo weinigejaaren , niet alleen by de Fravfche , maar ook by de

Duitfche , zoo dikmaals de maniere van kleedinge verandert , en zoo veelerhande

tvanfehaapeue moodens bedachtgeworden $ dat dit zeekere kenteeken derfchrikke-

lyke lichtvaardigheid en onbefchaamtheid , als ook , der aanftaande befchoorne

veranderingen waaren. En zy gedenken daar by , hoefchandelyk het geflaan heeft , ombioo;

dat , inzonderheid aan 't Hof, de lieden by na t'eenemaal onbedekt liepen , en
u°zt '

zich niet fchaamden. (nee podicem , necanteriora velanteamiculo) Zoo

veranderden ook de Studenten , op de Univeijiteiten , alle tweejaaren haare klee-

dinge , aan coleuren , moodens , hoeden en mantels , en wijlen zelfs niet , hoe zy

zot genoeg daar uit zouden zien. (ƒ>) Het welke alles zoo t'eenemaal in groote

onmatigheid bedreeven wierd , dat de vrouwen ook haarefchande , en bor-

flen niet dekten , en metgeblankkette halzen , bloote armen , en naakte borflen op

de flraaten /wierden , doorzichtige kleederen , van neeteldoek , gekrult , gepoe-

dert , met uitgetrokkene mouwen , aitgefneedene , geborduurde boorden , enflee-

pen droegen ,
gelyk als het Matthefius befchryfr. (jf) Veele hebben geheele

boeken daar teegen gefchreeven. Gelyk als daar waaren : Devermaa-

tiiwe en waarfchotnvingevan Andreas Mufculus , aangaande de verachte zeedig-

heid , en de onmaatige baldaadigheeden van kleederen , daar hy wel acht zon-

den uittrekt. Te Frankfort aan denOder, 15 56 in 40. Ludovici Milichii,

Xx 3
ora-

(k) Churf. Augufli Au,fchreiben P. III. p. 32. (J)Sachf Ordn. 1. c. p. 116. (w) Crufius l.c.

p. 692. (n)Idem ib. p-723- (o) Andreas Mufculus Prophezeiung von Teutfchland. (p)Dav.Chy=

trsus Epilt. p. 931. (5) In Pred. übernSyrach. II. Theil p. 41, und in dar Sarepta. 2 Pred. p. 14.
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jaar md. oratie teegen de onmaatige kleeder,-pracht , en Melanchthonis oratie teegens de
tot mdc.

)]jeuwe m00jei!i in kleedingen : in II. Tomo. Joh. Cunonisboek , van de klcede-

ren , en de Zendbrief van DavïdChytraus'daar over, (f) 'om nu noch van

andere tefwygen. In'tlaatfleishierby noch te gedenken , datookinde

zelve tyden, ontrent het Jaar 1560 , dekantenof boordzelsopdeklee-

Kantcn en deren , eerft bedacht zyn geworden , op dat het doch aan geen zoort
bootdxeb.

van overdaad ontbrak. (5) Waar by een zeeker Schryver deeze woor-

den gebruikte : „ Wy ellendige menfehen neemen overal aanleidinge,

„ om hovaardye te bedryven , en vvy weeten doch niet , dat, als wy
'

„van goud blinken , het uit de aarde komt , en van zyde kanten, dac

,, die van een flechten worm voort koomen. (f)

o. Nademaal nu altyd de eene ondeugd uit de ander pleegt te volgen,zo

is ook daar by te zien , dat alle zoorten van de zelve in haar hoogften top

geweeft zyn. Van de andere zoorten van dertelheeden zyn 'er ook noch

al veele gedenkteekenen voor handen , gelyk als van de hovaardye en

pracht. Ltither heeft ook te zyner tyd de (leeds aanwaiïende gruwelen al-

zuipeiye, reecje ten vollen erkent en aangeweezen , wanneer hyby voorbeeld al-

dus gefchreeven heeft : „ Wy Duitfche hebben , van het vreeten en zui-

den , als van een byzondere ondeugd geen goeden naam in vreemde lan-

„den , het geene 'er met preeken ook niet af tekrygenis, zoo diep is

het 'er ingevvortelt , en heeft de overhand genoomen. Het verlies

„van 't goed was noch wel het minfte, wanneer de volgende zonden,

als moord, overfpel, fteelen, Godesoneere, en alle ondeugden daar

maar niet op volgden. («) En elders fchryfthy. „Zegmy, wie wil nu,

, in Duitsland den woeker en 't zuipen beletten ? had men in 't Pausdom

„ de afaoderye maar geweert , zoo zoude het Euangelium wel zuiver

,, gebleeven zyn. Daar breeken nu ook Italiaanfche deugden in Duitsland.

,in, niemand ziet het , niemand bekent het, daarna, wanneer wy het

,, niet meer lyden willen, dan zullen de ruypen in alle bladeren zitten ,

„en het zal heeten telanggeflaapen. (x) Uit welke, en veele andere be-

kenteniffen men wel ziet,hoe dat deeze ondeugd al zoo zeer in Luthers ty-

den gemeen is geweeft , dat hy ook zelve aan de uitroeyinge van die ge-

twyfelt heeft, dewy Ie men het zuipen overal voor een nodige zaak,en een

onvermydelyk vermaak gehouden heeft, gelyk als hy zegt. (y) Ja men
ontmoet zoo veele voorbeelden in de Chronyken , dat de lieden het

lykdwt-" vreeten en zuipen , opentlyk en als door ordentelyke wetten toegelaa-

ua'tcn!
sc'

ten geworden is, daar teegen waarlyk , hier na geen vermaanen of waar-

fchouwen altoos iets geholpen heeft.Om nu maar aan een eenig voorbeeld

te gedenken , zoo fielt men wel in openbaare predikatien , deeze zaaken

na malkanderen , welke , of ze al Euangelifch zyn , de Leezer wel be-

proeven kan. „Het is den Bergfteeden , als een toegelaatene aardfche

„vermaakelykheid niet verbooden , dat zy tot een voorbeeld, byeen

zuip-en „aangeftelt fchieten van jonge lieden, of eenige andere loffèlyke oefFe-

fped.n- )>n jn£re , en eerlyke t'zaamen-komften , een vroolyk herte hebben. Dit
icumgc.

^ yr0Qiyk gezelfchap nu , in de Nafrenrotte , heeft niet veel zilver

„ gemaakt. De beftendige hand-werkers in de bierkroeg , hebben ook

„ uitdeelinge van de varkens-fwoord gedaan. Derhalven wierd 'er in 't Jaar

„1536, tot onderhoudinge van goede tucht , eere en eenigheid derge-

„ zeilen, een loffèlyke drink-kaamer, met zeekereartvkelen opgerecht,

„daar "onder deeze ook waaren: Zulke drink-maalen waaren 'er daage-

lyks

(r) Chytrausl.c. (;)Tob. Schmid.Zwik. Chron. Annal.p. 384. fr)Jenif.Hift. Annsb ad An.

ijói. («)To. I. Altenb. p. f09. (*)To. VI. p. 114. Add.To. IV.Jcn.Lat.p. 784. (yjMclticr

Schneeb. Chron. p. 780. feqq.
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„lyks twee aangeftelc : liet eerde, van 12 tot 4 uuren , en het andere, j*«md.

„van 5 tot 9 uuren. OpdeZon-en Kecft-daagen , was 'er maar een drink-
lotMDC -

», gelag , niemand mocht by heele ofby halve drinken , op de boete van

,, vyf grotten. De kaarten moellen betaalt werden
; niemand mocht bier

„of wyn op de vloer gieten. Eo , als iemand beichonken was , zoo
,,dat hy bier ofwyn over gaf, die moeit maar tien grollen tot boete gee-

,. ven. Als de een den ander een muilpeer, ofeen flag met de hand gaf,

„of met een kandelaar of iets diergelyks na 't hoofdi wierp , die moeft

„twee goede fchok tot itraile geeven. Op het fcheuren van kaarten of

„wegwerpen van dobbelfteenen , flond een ftrafvan drie grolfen. Het

,, valtch fpeelen en quaade geld was 'er ook verbooden. e. z. v. (^ ) Zoo
vind men ook in andere opentlyke ordeningen deeze gedenkteekenen der

Euangelifche zinneloo/.e boosheid . onder de I.utheraanen: „Hetboo-

„ \en-maatefterktoedrinken , wierdinalle wynhuizen en elders zoodaa-

„ nif opentlyk toegelaaten , dat het ook in 't laatfle voor geen zonde of

„ lchande méér gereekent , en in de wynhuizen een dertel en onbe-

., fchaamd keven geleid wierd. (O Van het openbaar Pinxterbier-zuipen,

danllen en lpringen , ishierbooven by de Feeft-daagen , al iets gedacht

geworden.
10. Wanneer nu deezen gruwel al zoo ongeftraft bleef , en niet eer

verbooden wierd , voor dat andere toteene Jchrikkelykeergernifle, als

moord , overfpel , en diergelyke daar uit volgden , zoo is het daar uit

wel te belluiten , hoe wild het alles aldaar door malkanderen geloopen

moet hebben. Waarom men ook zoo veele gedachtenifTen hier en daar

vind. Zoo ftaat het dikmaals in de Jaarboeken , als de wyn welgejlaagen was, J^t?
zoo badJen zich veele doodgezoopen, en men hadde hem een brandflichtergenoemt. w»'Pen-

Gelyk'er ook als een gedenkwaardige zaak , van 't Jaar 1540 vertelt

werd , desgelvks ook van 't Jaar 1599, dat 'er in Thuringen veele,

inzonderheid de vrouwen , zich krank, zinneloos, jadoodgezoopen
hebben, (j) item , men heeft op zulke tyden , van veele gevechten,

moorden , en voorvallen gehoort. (b) Daar was 'er een uit een huis gevallen,

die de lieden met kout waater , iveeder wilden doen behomen , maar hy haddege-

roepen , bier , bier ! Het welke dan de fchryvers , alhoewelzenochalgee-

ftelyke willen heeten , zeer belagchelyk heeft gefcheenen , nietteegen-

ftaande die arme menfeh , by zynen zuip-luft , heel flecht tot derven be-

reid was en met de dronkaartsjhet Ryke Gods niet heeft konnen beërven,

(c) Luther heeft wel eertyds vermomde vallen avonds gezellen tot zich

laaten koomen.mer haar ge/peelt ,in eer en tucht vroolyk geweeft ,gezongen enge-

fpron<ien.(d) E.n wat 'er van diergelyke Hiftorien meer is , waar van men
verder na zien kan , het boek van Matthans Fredrik , teegen den zuip-duivel ,

beneevens zyne Zend-brieven , aan de volle broeders in Duitsland. Item, een

zendbriefje van den helfchen Satan aan de toedrinkers , in Frankfurt aan den Oder,

gedrukt in 't Jaar 1 56 1 in 4'°. Item , Sebaftiaan Frankens boek van de dronken-

fchap , dat toen ter tydeenige reizen gedrukt is , doordien noch al eeni-

ge , door zulke erinneringen hetquaad zochten te ftuiten. Alhoewel dat

echter zoo niet gefchiede , ofdaarquaamen noch altyd nieuwe zoorten

van zuiperyen op^en onder anderen wierd in 't Jaar 1 585,de tabak voor de

eerftemaal in Engeland bekent.(e) welkers gebruik en misbruik nu maar al ^"Jjjf
te gemeen gew orden is 5 ook hebben wy al te vooren gezien,hoe yverig de

Predikanten het danffen goed gekeurt en verdeedigt hebben. Vanwaar
' dan

{$ Churf. S'a'chf. Ordn. p.43. (4) Bucholcerus Ind. Chrono! p. 5-5-3. Melticr l.c. p. 761. Bio-

hardusThüringifcheChronik.l.HI. p. 215-. (i)Crufius 1. c. p. 834. (c) [enifiusHift. Ann^b. P. II.

p.33. (d) Matthefius Leben Lutheri p. 1 20. (e)Guïl. Camdenus.P. IIJ.Britann.p. 416.
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j»arMD. dan het blinde volk alles in 't gemeen voor goed en geoorloft hield. En
wt mdc.

men acnte net byzonder voor a'anmerkenswaardig , wanneer 'er by voor-

beeld , een plechtiglyken dans voor de Vaften-avond , van de voornaam-
Danflen.

fte geflachten , in de groote Steeden gehouden , en met vreetenen zui-

pen beilooten wierd. (ƒ ) Doch bedenkelyker was het , wanneer men

moeft aanteekenen , hoe God by zulke dertelheeden, oogfchynelyke

voorbeelden (lelde , en den een ofden ander , daar by met een fnelle dood

overviel, gelyk als by de gewoonelyke Kuiper-dans gefchied is. (g) item,

dat de eene Student den anderen doorftooken hadde, om dat hy hem in

't danflen hadde doen vallen. (//) Daar en teegen men geen of weinig ge-

wiffe teekenen of gedachteniffe van het rechtfchaape geloof , van liefde,

van maatigheid , reinheid en kuisheid vind: maar wel iooo diergely-

ke , die het rechte teegendeel bewyzen.

ii. Andere daar by paffende zoorten van weereldfche dertelheeden,

en dwaasheeden , hebben niet minder op zulke plaatzen ten hoogften

gefloreert en geheerfcht. Aangezien by na alle Jaar-boeken en Chrony-

ken van niets anders weeten te vertellen, als van gehoudene Üeek-fpee-
specien.

jen , danffén , fpeelen , comedien , gaftmaalen , en diergelyke heidenze

gruwelen , daar van men noch al een groote roem maakt. Nietteegen-

ftaande men ook , in opentlyke inzettingen bekennen moeft, enbyna

dagelyks ondervond , dat 'er door hetfpeelen, roof, moord, dieverye , veel

ergernis en quaads ontflond , (z) en men ook wel voorbeelden zag, dat een

fpeeler om eenen penning , den anderen doorftooken hadde. (£) Dies niet

opemiyk te min hebben wy nu al § 9. gezien , dat het door ordonnantien der Hoo-
tocgeiaa- pe_*Overigheid zelfs toegelaaten en gevvettigt was, zo dat het arme blinde

volk noch door die geene in zulk een gruwel verfterkt geworden is, die

haar , weegens haar ampten geweeten , tot iets beeters hadden moeten

aanvoeren. Ja men heeft zelfs opentlykgeordineert en bevoolen , dat,

schieten, tot een voorbeeld , de burgers zich op den Zondag in 't fchieten , en

daar by , (als het de gewoonte is ) in 't zuipen zouden oeffënen. (/)

Item , men heeft allerhande lichtvaardige wedfpeelen , en heidenfche

oeffeningen aangeftelt , waarby dan degrouwelykftebuitenfpoorighee-

den , ergerniflèn , narreryen enonbefchoftheeden , gepleegt wierden ,

tot een onverantwoordelyke ergernifle der onfchuldige : tot een voor-

beeld , daar zulk een quakzalver met den ander gewet hadde, wie het

grootfle keelgat hadde, endiergelyken.(m) Meenig geringe ftad, wen-

de wel op een fchoot , 300 Ryksdaalders , welke men den armen

te geeven , wel nimmermeer zoude befluiten. («) En by dit alles roem-

den ook de Predikanten zelfs , dat het daar by in heerlykheid en vreugde toe-

komt- gegaan was. (0) Van andere zulke grillen , als blyfpeelen , mommeryen
iiea

' en diergelyke , zal ik nu niet gedenken om dat hier booven , by de

Feeftdaagen het noodigfte daar vanalgezegtis. Echter kan ik niet voor

by gaan , dat het licht niet zonder ergernis en lafteringe is , alseenzee-

ker man van zulk een blyfpelfchreef : „ De burgers hadden een comedie

„ van 't iongfte gericht gefpeelt: doch het tonneel was ingevallen,de helle

„ verbrant, de duivels waaren weg geloopen , God hadde om hoog ge-

„ zeeten, en niet om laag konnen koomen.en daar over geknort,en een ie-

„der hadde daar om gelagchen. (/> ) Byaldien nu deeze en andere, in

ernft om het laatfte gerichte recht gedacht , en het aan andere ook zoo
voorgeftelt hadden , zoo zoude het zonder twyfel wel een beeter uitgang

ge
"

(f)
Pomarius Magd. Chron. ad Ann. i.fói. (g) Letzner Daflc!. Chron. P. II. p. 1 16. (h) To. UI.

Script, publ. Witteb. p. 190. (/)Chur-Sachf. Ordn. 1. c.p.92. (^)SchmidChron. P. II. p.441.

(OCrufiusl.c.p.628. (tw) Ibid. l.c. p. 635-- (ft) Schmidl.c. p.403. (o)Ibid. (pjCruliusl.c.p.y^^
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gehad hebben. Doch met zuike en andere voorneemens , maakten de l^-öUt

Godgeleerde ten vollen alle haareleere ten fpot, zoo dat zy zonder na-
WBlDC'

druk en waare veranden nge der herten bleef.

1 1. By zulke en andere zo zeer gevaarlyke geleegenheden.was waarlyk

ook de overige lichtvaardigheid en andere fchande , niet verre te zoeken ,

gelyk als \vy hier booven van het Vaften-avond-fpel. nu al gezien heb-

ben , en anders ten vollen bevinden , datdeeze heidenfche boosheid,

opentlyk en uiterlyk onder de Lutheraanen geregeert heeft , en nu noch

al bedreeven word. Het welke dan niet alleen de veelvuldige klachten va (ten-

der Academifihe Programmata , of Plak-fchrirten wel uit-weezen , die niet g,™^.

verder als op de Flak-plaatze , en totgeeneuitvoermge van zaaken,ooit

quaamen. Maar daar zyn ook noch eenige treurige voorbeelden van over,

die van Gods zwaare en rechtvaardige ftraffèn , over zulke'dertelhceden

,

getuigen. Inzonderheid is het gedenkwaardig , wat 'er in zulk een Va- straffe

ften-avond-fpel , in 't Jaar 1570, in het Graaffchap Hohenlo , op het
d '

Slot Waldenburg gebeurt is. Naamentlyk , aldaar quaamen de Graaf

van Thuhittgen , Georg , en Graaf Everhard van Hohenlo , neevens veele

Edellieden te zaamen , om zich vroolyk te maaken. De vrouwen nu had-

den zich als engelen , en de mannen als duivels vermomt , en hadden

dobbelfteenen meede gebracht. Eer men het danvoor- zag, zoo raakten

de vermomde duivels, haare kleederen in den brand , die van pek, hars

en werk gemaakt waaren , en daar verbrandden alzoo drie Graavert , daar

onderde waard zelfs was , zeerjammerlyk : eenige Edellieden wierden

halfge'oraaden , en tot een groot oordeel konde men geen waater krygen $

maar het wierd , of geftort , ofden bodem viel uit de vaaren , zoo dat zy
zoo ellendig vergaan moeften , en geen helpen daar aan was. (q) Even-

wel ftelde men daar by , deezen gruwel was uit geen boos herte gefchied.

(r) Waar uit men de zin van zulke gerufte lieden wel zien kan, dieovef

de grootile rechtgeloovigheid noch al roemden , en die noch andere daar

toe wilden bekeeren. En , dewyle alzoo alle deeze zoorten van dertel-

heeden voor geoorloft erkent wierden , en ook van de maatigheid , ka-

ftydinge en het vaften , zoo weinig gehouden wierd, gelyk als hier boo-

ven getoont is, zoo volgden alle die overige ondeugden waarlyk niet min-

der daar uit. Daar uittede zich dan die ichandelyke vuiligheid , van on-

tucht , hoererye , overfpel , en fchande aan alle kanten. Ten tyde van opemiyké

Luther nu , was het daar al zoo flim meede , dar eenige op een voorftel

quaamen , dat men weederom , opentlyk hoerhuizen zoude houden

,

om ander quaad te weeren, doch 't welk Luther afried, (O En voor zyn
einde , was de pracht en de lichtvaardigheid der vrouwen, teWitten-

berg zoo groot , dat hy ook uit verdriet daar uit wilde trekken, (j) „ Ver-

„ders bekende de Overigheid zelfs, dat overfpel, hoererye, ontucht, omucim.

,, verlaatinge en befwangeringe , zoodaanig aan alle plaatzen gemeen fj£&&£
,, was , dat 'er een ernftige toezicht heel hoog van noode was. (w) Item > ^heMÏ"

„ dat 'er overal fpinkaamers , onkuifche danflen , by dag en nacht , ver-

„ dachte , ergerlyke t'zaamenkomften , van man- en vrouws-perzoonen

„ ongeftraft toegelaaten wierden, (x) Het welke dan ook de voorbeelden

vol op beveiligt hebben. Gelyk als 'er teLeipzig, in 't Jaar 1547 , kort

na de gefchiede kaftydinge door de beleegering , over de 300 maagden
met zoldaaten getrouwt , en noch wel zoo veel buiten den echt , ten

val gekoomen waaren. (y ) Wie meer zulke voorbeelden en klachten

II. Deel. Ty lee-

(4) Vid.Simon SchardiusTo.lV.Rer. Germ. p. 135-. Crufiusp. IV. Annal. Suev. Lib. Xll.c. 16.

p. 740. Zeiler Scadfchreiben. p. 80. (r) Crufius 1. c. (t) Seckendofflïus 1. III. Lutherafi.p. 313.

U) To. Vlll. Altenb. p. joi. («) Sachf. Otd. p. 198. (x) Ibid. p. 200. (;)TobiasHeidenreicbi-
Lcipz.Chron. p. 141.
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jaat md. leezen wil, die leeze den Egtduivel van de boovengedagte Andreas Mufcnlus
totMDc. j. e ^ jn>t; jaar | ^6 ! ^ om Zulke ergernifTe gelchreeven heeft , ook de

zoo genaamde broeken , hovaardy-duivel , waar in hy de ellende zvner

tyden heel openhartig ontdekt en beftraft heeft.

13 In 't vertellen van de overige zonden en ergerniffenzal ik my nu

niet verder ophouden , doordien het niet te loochenen is, dat de zelve

vloeken van de reeds verhaalde afhangen. Alzoowierd van 't vloeken, in'tge-

ie

n
n^ods- meene uitfchryven gedacht : „ Dat hetneevens de andere Godslafterin-

la

en!

r 'n »^gen, ter zelver tyd , by jongen en ouden, ongemeen zeer de overhand

„genoomen hadde, zoo dat het te bezorgen ftond , dat God deweereld

„ daar nochmaals om ftraffen zoude, (O Item , dat de afgryflelyke lafte-

„ rinpen van Gods naam , en van onzes Verloflers lyden , ftérven , zyn

„Sacrament en wonden , by jong en oud de overhand naamen, jaby

„ veele tot een gewoonte wierden. (a) In een byzonder fchryven wierd

insgelyks geklaagt : „ Dat nu by na niets meer voor waar gehouden wierd,

„ 't en ware men het vloeken en zvveeren op hetgruwelykfte daar by dee-

de. (i) Ja dit alles was zoo diep ingewortelt , dat de gemeene lieden in 't

byzonder meenden, dat ze niet zouden konnen leeven , als zy daar niet

by vloekten. Van waar, by een zeeker Edicl, teegen het vloeken in Saxen,

veele Boeren wel uitdrukkelyk hierom by een Amptman gekoomen zou-

den zyn , en gebeeden hebben : „ dat hy haar doch maar een huis-vloek

„ wilde toelaten , zy konden anders onmoogelyk niet huis houden

,

„of het gezin regeeren.(c) Zoo zeer waaren deeze gruwelen de lieden

als eigen geworden. Waar van nochmaals de gedachte Andreas Mufculus ,

in een eigen boek gehandelt en geklaagt heeft , onder den tytel van vloek-

rovetnye. ^u
'

lvel. Frankfort 1556 in 40. Zoo zyn 'er ook nu noch zoo ontallyke

voorheelden, vantoverye, wangelooveenduivels-konften , uitdevoo-

rige eeuwe bekent , die hier en daar te leezen zyn, gelykookdemeenig-

vuldige ftraffen van recht , die daar over gefchied zyn. Qd) Zoo heet hef

nochmaals in de ordinantie der Overigheid : „ Dat het heel gemeen ge-

„ vonden werd , toverye , draaken te houden , zeegen toe te zeggen

,

„ en deeze afgodifche kunftenaars en verleiders , zonder eenige ftrafaan
noverye. ^ te hangen en na te loopen. (e) Van roof, dieverye en andere ongerech-

tigheeden , getuigen niet minder de gemeene laften en verbooden , maar
inzonderheid , de zoo genaamde bedriegeryen , welke noch uit de Bar-

baarfche tyden overgebleeven , en zeer bezwaarlyk en langzaam uit te

roeyen waaren. Van de gierigheid , dat die zoo gemeen , en als een deugd
Gierig- js geweeft ,

getuigen zeer veele plaatzen , in Luthers fchriften. Gelyk
ook naderhand de zeer bittere klachten over den woeker , als welke , tee-

gens Chriftus woorden niet alleen opentlyktoëgelaaten, maar ook van
veele bekrachtigt wierden , zoo dat men ook eens veele Predikanten af-

jvoeket. zette en bande , die den woeker gelaakt hadden, gelyk als hier booven*

by de gierigheid der Predikanten nu al getoont is. Van waar een zeekec

Schryver wel te recht bekende , dat depefl van den woeker de Lutherfcbe Kerke

t'eenemaal bedurven en ontheiligt heeft\e) En een ander gafdaar een heel

boek van uit, naamentlyk, Andreas Mufculus met den tytel : Van den woeker,

gierigheid en rykdom , item , van 't Chriftelyk en godzaalig gebruik der tydelfke

goederen , in deeze laatfte , gevaarlyke en fnelle tyden , waar in de liefde ver-

kout , en de zorgvuldigheid van onderhoud , bedrog, lifi enfinantien , t'eene-

maal de overhandgenoomen heeft , in 't Jaar 1 ƒ 5 6 in 80. Met welke het boek
van

{$ Sachf. Ordn. p. f7. (4) Ibid. p. 198. (I) Camerarius VitaGeorgii. p. 45-. (c) Hieronymus
WolffiusComm. inOffic. Cicer.p. 33J. (d) Bucholcerus Ind. Chron. p. 716. üfianderHift. Eccl.

Cent. XVl.p. 1086. Crulïus Annal. l.cp.786. (t) Sachf. Ordn, 1. c. p. zoo.



DC.

xri.Hoofdft. HISTORIE. 351

van Amersbach , van de woeker wel te vergelyken zoude zyn , drc ook de $'£$
fchriften van Luther en van anderen , hier over by een gebracht heeft,

u

zoo dat het niet noodigis, om die hier te herhaalen.

14. Dit is dan alzoo de korte befchryvinge der lieve ouden
, gelyka'ls

zv in 't gemeen genoemt werden , wanneer men zich opbaar gezag en

voorbeeld, in deeze ofgeene ondeugd of misbruik , beroept , en zich daar

• meede verfchoonen wil. Inzonderheid zyn'er nu noch de Overigheeden

over, om aantemerken, van welke ons hier booven , op 't eerde en de
v„rdor _

! volgende Hoofdftukken , al veele merkteekenen airede voorgekoomen venheid

I zyn. Daar ik my dan indachtig maake , die raad , welke Melanchtbon eer- righsedeK!

tyds aan eenen gegeeven heeft , dat hy in alles de zonden der Overigheid

wel aanwyzen konde. (ƒ) Het welke alhier des te meerder plaats heeft

,

' hoe meer het ons enkel en alleen om de kenmiledes toefïands vandevoo-

1 rige tyden te doen is , waar toe wy ook wel dooronpartydige vertellingen

,

konnengeraaken. En hier in hebben ons alle die geene voor gegaan , wel-

ke ons de volgende onderrechtingen en getuigeniflen hier toe achter te

baten , in geen bedenken genoomen hebben. Want lnther zelfs , fpreekt

\ en oordeelt dikmaals al zeer vry van zulke
'

perzoonen-, waar meede hy
doch maar de noodige waarheid aanwyft. Als wanneer hy onder anderen,

in 't Taar \% } »i opentlyk fchreef : Dat dé Vorften, die men noch wel voor de ver-

flandigfte houd , heedensdaags alles na haar eige voordeel handelen en regeeren , en

alleen maar het haare zoeken. De andere kannen niets anders , dis roffen en ryden ,

hoereeren en zuipen: Zy laaten alles aan haare Raaden over , die dan ook almaar

het haare zoeken , en niets goeds altoos raaden. En alzoo isganfch Duitsland

ivoefl , daar niets eerbaars in is , geene toebereidinge tot optrekkinge derjeugd ,

de wetten zyn gevallen , de konflen en taaien leggen ter needer , geen gerichte noch
A] „emee2

recht is 'er meer. (g) En een ander vat den toeftand der Regenten, in Luthers neeiiende,

tvden kortelyk aldus te zaamen: De Satan verwekte onder de Scbuts-heéren

én toehoorders van u wel eer een groote ergernis , de Gemeente wierd ruuw en zorge-

loos , dat moefl onze Dotlor in zynen ouderdom beproeven, (h) Kort na hem
fpreekt een ander aldus: Duitsland neemt nu aan alleplaatzenjammerlyk af

,

de grondveflen vallen na malkanderen weg , wyze en verflandige Heerenflerven

daar heene , de vreede is te gering ; wy neemen in macht af, en inpracht toe.

De Heeren en Onderdaanen (lellen zich niet anders aan , als waaren ze mol- blind ,

dol en zot , die niet hooren noch zien willen. Zoo men het haar zegt , zoofchelden

offpoten zy daar meede , en zy blyven in haar woefl leeven , en zy rennen en draa-

ven , met lyfen ziel na den afgrond der helle, (z) En eindelyk noch een zeeker Godde-

Schryver: Aan 't Hofgaat het zeldzaam toe , daar heerfcht loutere vyandfehap , keven?

"

haat , nyd , lafteringe , leugen en bedrog. OndertuJJchen hebben de Hofjonkers een

goede moed , en me/len zich met het zweet en bloed der arme beangste menfehen ,

zy vreeten , zuipen , fpeelen , bedryven ontucht en allerleye moedwil, e. z. v. (£)

Alle welke diergelyke dingen en andere befchryvingen , wel genoegzaam
toonen konnen, of men de oude wel voor zo heilig en goed moet aanzien,

als zv gemeenelyk geroemt en geacht werden geweefl te zyn.

1 5 . De onweetenheid en verachtinge der goddelyke wilïe,noemde men
de grond van alle deeze bedorvenheid 5 waar van Luther zeer dik maals in

't byzonder gefprooken heeft. (/) Zoo merkten ook andere, die op de
zaaken goede acht floegen , dit aan, dat het met de gehoorzaamheid der on-

derdaanen , in alles zoo niet voortgewilt heeft. JVant doordien veele van de groote ongoed

Heeren , Gods Dienaars veracht hebben, zoo heeft God ook toegelaaten , datzy derk".'

Ty z Wee.
gcmeD '

(f) Infarra^ineEpifto]arumperManliumedit.p.if3. (g)To.IV. Jen.lat.p. lyi.füOMatthefius-

Leb. Lmh.Xl. Pred.p. 137. (/) Selneccerus AuslegungdesCI. Pfal.p.360. (£) Phil.NicolaiHifl-

des Reichs Chrilli II. Buch. io.cap.p.670. (J) Vid.To. VII. Akenb.p,474.47Ó.
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weeder van baare onderdaanen niet zeer gee'ert wierden. Men heeft ook overal eene

groote nalaatigheid inde regeeringe bevonden, zoo dat degerechtigheid niet zot

zeer bevordert , en de zonden niet zoo welgeftraft zyn , als het wel betaamde. Waar

door men ook in alle landen , zwaare klachten , van grimelyke voorbeelden gehoort

heeft, (jn) Gelyk als het nu de hooge hier in zeer flecht gemaakt hebben

,

alzoo maakten het de laage ook niet veel beeter, zoo dat het meenig.

maal noch al veel arger daar uit quam. Van waar men van 'tklaagender

Predikanten , over de verachtinge en vervolginge , in de fchriften der

voorige tyden geen einde ziet. Eenige waaren daarby ook zoo domen
blind, datzezichophetongerymtfteengoddeloosfteaanftelden. Gelyk

als een zeeker Burgermeefter , aan een P redikant , die hem beftrafte , en

by de daar uit gevolgde vyandfehap, zich op Chriftus voorbeeld beroe-

pen hadde , antwoorde: Dat het hem , naamentijk Chrifius , ook alzoo ging,

naamentlyk , dat hy weegens de waarheid om 't leeven gekoomen was. («) Hoe de

Raad te Regensburg , vyfPredikanten , dieswegen, op eenmaal afgezet

en vervveezen heeft , om dat zy de woeker beftraft hadden , is hier boo-

ven al verhaalt. Te Roftok liet de Raad,op de zelve wyze,weegens eenige

ftrydigheden, een Predikant,op een wagen uit de ftad voeren.floot en ver-

zegelde de Kerk,en den anderen dwongen zy desgelyks de Had te ruimen.

(ö) In Maagdenburg maakte men het eertyds niet een hair beeter, gelyk

als hier booven by de ftoffevandenban, wydloopigisbygebracht, en

licht hier onder noch meer daar van voorkoomen zal. Zoobefwaarden

zich ook zeer veele Predikanten,dat de Staatkundigejn geeftelyke zaken,

haare handen floegen , en hetCafaro-PapiaoiKeizerlyke Pausdom dreeven.

Alhoewel zy meenigmaal eenen zeer Hechte grond tot klaagen hadden.

Doch men vind hier van ook zulke reedenen , die ten minflen den toe-

ftand van die eeuwe wel verklaaren, daar Iw^er ook al van gefprooken

heeft , zeggende : ( ƒ> ) „ Dat 'er in de plaats van eenen Paus , wel ontal-

,, lyke voor den dag koomen, welke het recht omkeeren,en uit Gerechts-

„ in Kerken -zaaken treeden , binnen haare paaien niet blyven , en de Ge-
„meentens de Geloofs-formulieren , met fvvaard en ftaf , ja zelfs met
„blixem en donder , opdringen. Daar toe nu gebruikt men veel voor-

„ wendzel. De Overigheid is cuflos utrhifque tabula , zy moet den ftryd

„ flechten , en die onruftige hoofden weg jaagen. e. z. v. (jf) Men bekom-
„merde zich om de fchaade Joiephs , ofde Arkedesverbonds, dat is,

„ om der Kerken en Schooien toeftand , gantfeh niet , ofmen maakte
„decreten , by gaftmaalen , of men gaf aan eigenzinnige en eerzuchtige

„lieden, bevel, tot de reformatie der Kerken, of zaaken vanden Gods-
„ dienft. (r) Meenige Overigheiden Staatkundige, ftrekken haar rechts-

„ gebied al te wyd uit , en trekken de beftellinge der Kerkelyke zaaken

,

,, gantfeh alleen en t'eenemaal aan zich. Waardoor men wel tot een , die

„niet eens verftaat , wat BiiTchop vooreen woord is, dan noch zeggen

„ derft : Hy is in deeze Stad ofKerk , BifTchop, daar het doch niet volgt

:

„ De Protettantfche Standen hebben deJura Epifcopalia 5 Ergo , zoo is de

„ Burgemeefter de Biffchop van een ieder Steedje , en hy mag in de Ker-

ken verrichten , wat hy wil. O) De Staatkundige , hebben op Luthers

„ onderrechtinge , het Euangelium destebegeerigeraangenoomen, op
„dat zy het jok der BilTchoppen afwerpen , en de Kerke-goederen na

„ zich neemen mochten. Maar nu willen ze niet meer op de Kerken-die-

„ naars zien , en over alle wel oordeelen (?) Alzoo moet nu de Kerk,
na

(m) Spangenbcrg Mansfeldifche Chronyk. Cap. CCCXCII. p.473. (n) Ap. Dav. Chytrxam
Epift. p. 45-4. (0) Petrus Lindcbergius Ghron. Rortoch. 1. IV. c. f. p. 121 (/>) Vid.To. II. IsIeD-

p. 312. To. V. Jen. p. 433. (^Ceutur. M3gdeb. To. VII. proefat. p. 10. (r) Jon. Cuno Spiegel der

St'ande p. 62. (t) Jac. Andres 100.jahrig Bedenken, p. 26. [t) Dav. Chytrsus 1. c, p. 1 16.
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„na deuitfpraakevan'tHof, meer als na Gods Woord, geregeert wer- j«r mo.

,,den.(/<) Ik zwyge nu noch van andere diergelyke klachten , omdac""
MDC:

deeze genoegzaam toonen , hoe dat de eene met den ander niet eenig i's

geweeft . en alzoo ook alles verwert en verwoed moed werden.

16. Hier teegen nu werd verder geklaagt , dat veele in noodige ver-

richtingen , zoo uittermaiten nalaatig waaren , gelyk als dan daar van
igezegr werd : ,, Word Gods eere nu ook verhindert ? wie verhindert ze?

„als Alleen de Overigheid, welke van de inzettingen niet houden. Dit iwa«ig.

•„is dan dubbele zonde , dat Vorfteneri Heeren haar onderdaanen daar
bcid *

„toe oorzaak geeven , dat zy na de inzettingen, geenen tucht altoos

i„ aandeden , en ook daar van niet houden. En alzoo moet alles , wat
„ 'er teegens Gods eere gefchied, op Vorften en Heeren vallen , door-
„dien zy niets of weinig tot de tucht doen (x) Daar werden, helaas!

„ heedensdaags veele fchandelyke dingen , van zommige Chridelyke

„ Overigheeden , niet alleen gedoogt , maar ook bevordert. (y~) Men
„laat geene arme weduwen en weezen zaaken , ja ook gantfeh geene, zor«ioai-

„ tot zich koomen, daar men doch, om de armen en benaamvden, in de re-
he 'd '

„geeringevan God gedelt is ; zyneemen ondertultchen haar vermaak

„ roet jaagen , fchieten , ipeelen . banketteeren , korswylige narreryen
5

#,en bekommeren haar in 't minde niet, hoe het metdearmeonderdaa-

„ nen geleegen is. In de plaats dat men voor Kerken en Schooien zorge

„ zoude draagen , zoo neemt het Stift alles aan zich , enfehenktdeeene
„dit, de ander dat: De Jonkers, Rykeen Amptlieden , die haar on-

„ derdaaoen geweld en onrecht aan doen , geeft men in het geringde geen
„lchuld. Men leid geen verbiedingen,noch van Predikanten,noch van ge-

„ trouwe Land- en Hof-raaden. e. z. v. (z) Onze Regenten leggen in een Jyd vtt1

„ diepen flaap , doch zy zyn wakker genoeg, om onfchuldig bloed te ver-

,, gieten , en de onderdaanen alles af te perlfen. Alzoo kan men den on-

„ derging van 't Vaderland met drooge oogen niet aanzien : (<*) De mee-
„de Potentaaten brengen alle haar tyd , met zuipen of met jaagen,

„en andere dwaasheeden door, of zy bouwen flooten , villen de onder-

„daanen , of reformeereen en plaagen de Predikanten en Dienaars, na

„haar eige welgevallen. De minde bevlytigen zich om de waare wys-

„ heid en godzaaligheid , en zy zyn van herten daar toe niet geneigt. (i)

Dit en diergelyke zaaken meer , merkten de verdandige aan , en beproef-

den met haare en andere groote fchaade,hoe weinig waare vruchten van 'c

Euangelium , 'er ook by de groote zelfs te zien waaren.

17. Hierom wierd het arme volk zoo uittermaaten tyrannyk en hard

gehandelt , dat men zich dikmaalsopentlyk daar over moed beklaagen. Tynnnye.

Daar heerfchten over Duitsland niet ergens Turken , maar 't geene noch
veel grmvelyker was , zy wierden door de tyrannye van zoo veele Hee-
ren ten uitterden gedrukt. Welk quaad dan alle Barbanfche verwoedin-

gi verre overtrof, (c) Wanneer men de zulke uit Gods Woord voor-

hield , dat zulk een handel onrechtvaardig was , zoo zeiden zy: Wat
vraagen wy na den Bybel ? of gelyk als Filatus \ Wat is waarheid ? En
dien zulks albejeegent, die derft den mond niet eensmeer opendoen,
jahy moet noch wel dank toe zeggen. (*/) Gelyk als men onder de Lu-

therze Gemeentens daar dan voorbeelden van vind, dat de machtigde

partye , de andere zonder eenige fchroom , ongelyk aangedaan heeft.

Tot Rodok eii'chte de burgerye, in 't Jaar 1564, reekening van den Raad,

Ty 3 wee-

(«) Ibid. p. 10-7. (*) Sarccrius 1. c. p. 63. (y) L. Ofiander Cent. XVI. H. E. Lib. IV c. 41.

p. 1S8. (^)Joh.Cunol. o (a)SigismundusGelousap. FechtiumSupplcm.H E.p.880. (b) Pr«f.

ad Difput. Flach de pecc. orig. & Lib. arb. (0 Hemmingius Paltur. prsf. (d) Joh. Cuno 1. c.
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laai md. weegens haaren ontfang, en zy wierden daar over oneens. Ondertuflchen
tot mdc.

begaven z ich de Hartogen van Mekelenburg voor die ftad , daar , behalven

dat, de peft geweldig regeerde, namen zy die in,en leefden daar zoo als zy

wilden. O) Te Dantzik onrftont eeven zulk een gevaarlyk oproer , over

zulke ftrydigheeden. (ƒ ) Om hu van andere voorbeelden te zwygen,

waar van 'er zeer veele in de Hiftorien allenthalven te vinden zyn. In 't

algemeen moeft men toenmaals bekennen , wat een zeeker Poeët

fchreef.

Poflquatn expulfa fuit civili Aflraa furore

Urbibus , in vili efl rure morata tarnen ,

Vatibus hac olim Jotlis recitata querela

,

Temporibus nofiris verior ejjè poteft. (g)

De zin is : Na Jat Je gerechtigheidvan Je aarJets verJreeven geworJen,zoo heeft

men haar alleen by geringe UeJen noch geleeJen. Dit was nu in die tyden

recht ter deege waar. Maar de oorfprong van zulk eene Ongerechtigheid

en tyrannye , ook zelfs by veele LutherfcheOverigheeden was, voor-

naamentlyk de zeekerheid , en daar by ten deele de eergierigheid en

hoogmoed , en ten deele de geldzucht. Gelyk als 'er dan zoo veele klach-

ten en moeyelykheeden voor koomen , dat de geweldige alle het goed

,

niet alleen der onderdaanen , maar ook der Kerken , tot zich gefchraapc

hebben , daar hier boovenby deezeftoffenureedsalvangefprookenis.

Om nu noch te zwygen wat Luther zelfs , van haare kaarigheid , in geefte-

lyk nooddruft , van hunne onbarmhartigheid teegen den armen , nood-

lydende , en diergelyke , zoo dikmaals verhaalt. (/;) Waar toe zy dan dies

te meerder vryheid en geleegenheid meenden te hebben, hoe meer zy
noch al van veele gevlei t, en by alle haare boosheid , echter den heemel

aan haar vvierd toegezegt , ja na hunnen dood , met den tytel van Hoog--

zaaligfte , ChrijtmilJaJigftegeJachtenijJe ,ezv. genaamt wierden. De zoor-

ten van zulken tyrannye waaren by na oneindig , waar van doch maar ee-

nige , uit de overige gedenkteekenen by te brengen zyn : want hier-

in wydloopig te zyn , is de moeite niet eens waard.
onver- 8. Zoo noemde men het met recht „ eene openbaare tyrannye , wan-»

fchamrlge. „ neer 'er zonder eenige de minde gemeene noodwendigheid, fehattin-

„gen , en andere lallen, het volk opgelegt wierden ; als de Edellieden

,,flecht bier brouwden , en de onderdaanen dwongen , om dat te moe-
iten koopen. (/) Wanneer men den Raaden

, Jonkers en Amptlieden,
„die den onderdaanen geweld aandeeden , geen ongelyk gaf , de lafleraars

„ geloofde , de arme lieden, weduwen en weezen, haare zaaken niet hoor-

,,de, ofdie in 't lange ophield, in rechts zaaken de perzoon , ftand , en

„ vermoogen aanzag,en het oordeel uitlachte : (£) de gelderen de School-

„ meefters , Predikanten en armen onttrok, en aan de zoldaaten of andere

„ pocchers gaf , of die aan gaftmaalen , onnute gebouwen
, pracht en

„ hoogmoed verquifte. (/) Waardoor dan dikmaals de Hof-predikers wel
moeften bekennen , „dat de onderdaanen zoo zeer van alle middelen ont-

„ bloot geworden waaren , dat zy naauwelyk iets om te leeven meer ove-
„rig hadden, gelyk als een zeeker Prediker in Saxen, A°. 1591 fchreef.

(wj) Item, dat'erin't Jaar 15S0, byTorgau, veele lieden in eene brou-
werye gekoomen zyn , en, „door armoede en honger, zeer fmaakelyk
„ van den drafgegeeten hebben. Het geene echter de Edellieden naauwe-

« lyks
(e) Autor Epitomes ap. Schardium To. IV. p. 43. Chytraeus 1. XXI. Sax. p. ff $-. (f) Thuanus I.

XLVI. p.617. (g) VitusWinshemusTo. I. Script, publ. Witteb. p. 374. {h)V\d. ap. Seckendorf-
fiumEpilt. L. III. Luther. p. 12,2. Haufspoflill. To. II. p. 83.(1') Melanchthon Con(iI.To.I.p.66$\

( k,) Cuno 1. c. (0 Chytrsus Eptlï. p. 434. & 72,6, (w) Jenilïus Annal. Annaeb. p. 45-,
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lvks bewoogen heeft , om de Keurvorfhnne te bidden , dat de kooren- g^A
"fchuuren doch mochten geopentworden-.waar op men het koornopeen

'

"duuren tyd gehouden, endearmemenfchenopeenegruwelykewyze

"ontrokken heeft. («) En wanneer men vervolgens aandegruwelyke

verhoogingen der fchattingen, en andere laften , denkt, zoo is het niet

te loochenen , dat . eeven met de zoo genaamde reformatie , de tyrannye,

villerye , en ongerechtigheid , op het hoogde gefteegenis. Want alle

Hiftorien getuigen , dat men in 't begin van de voorige eeuwe , en verder oorring

heen , van geene fchattingen altoos in Saxen en elders geweeten heeft, gjjf
maar dat een ieder Lands-heer zich met zyn overige inkoomen behelpen

moeft , het welke ook by de zeer matigeen eenvoudige Hofhoudinge, wel

mooge'lyk is geweeft. (ö) Aangezien alle die laften op het gemeene volk

,

te vooren heel onbekent geweeft zyn , tot dat allengskens , de Paapen en

Munnikken , uit Italië en andere plaatzen , ongemerkt de flavernyein-
'

voerden , zeekere tienden inftelden , en alzoo andere dingen al zoetjes

|
opquaamen. Van waar al terftont , in 't begin van de zeftiende eeuwe

,

'de Boeren zich ook teegens de geringde beladingen opwierpen , enden

booven-befchreevenen kryg aanvingen. Zoo vind men, dat 'er toteen

voorbeeld , in 't Jaar 1495 , eene inftellinge op den Ryksdag te Wormbs,

'van den gemeenen penning gemaakt wierd , die op vier jaaren inge-

zamelt zoude werden , naar een ieders geleegenheid , tot een gemee-

ne nood des Ryks , en de Keizer Maximiliaan moeft beiooven, dezelve

niet verder uit te zullen rekken, (ƒ>) Alhoewel hy meer als zyne Voorva-

ders , met de buitenlandfche volkeren verdaan heeft. Verders merken

ook de Schryvers aan , dat men, ontrent het midden van deeze eeuwe,

niet eens iets het minfte van eenige fchattinge geweeten heeft , maar het

hadde den naam , men leende het maar aan de zoldaaten , op dat zy het

•zouden weeder geeven. (ijO Eindelyk heeft men teegens het einde van de schmmg

zelve eeuwe , in Saxen aangevangen , eenige fchatting-penningen op ie- &""£«

der fchok op zeekerejaaren te leggen, (r) Het welke dan hiet na , als iets Zf^lf
beftendigs zoo gebleevenis. Maar men heeft hier by verfcheide aanmer-

kelyke gerichten Gods aangeteekent, als, wanneer de rveurvorft^agw-

(lus { onder welken veel hier van opgebracht is ) eeven op dat zelve uur

,

de poft , van de krankheid van zynen zoon , Prins Alexander
, gekree-

gen heeft, als die grooteen te vooren ongehoorde fchattinge, in 't Jaar

1565, opdenLand-dagteTorgau, het volk opgelegt wierd. (V) Eenan-

der voorbeeld hiervan, kan men leezen , in het tradtaat van Andreas Or-

telius , waar van de tytel is : Bloedangft- en traanen-geld
, gelyk ah het ook

mets anders is , als hetfweet en bloed der arme menfchen , met des doorduivelden

verraaders Judas bloed geld vergeleeken , alle vroome beang(le Chrijlenen tot er-

rinneringe , troofl en vermaaninge , aan alle bedroefde , beangjle enpynelyke ,

tot een trouhartigewaarfchouwinge aangebooden. Gedrukt te Drefden , in 't Jaar

1640 in 40.

19. In 't algmemeen nu , fpraaken eenige van zulke dingen, opentlyk uitputting

alzoo : De beladingen , fchattingen , nieuwe (Ireeken en vonden , neemen alom-
det arnKB '

me de overhand , en de duivel voert doch alles weeder weg, alsofhet daar van

vloon en jloof , dat noch de Heeren , noch onderdaanen iets van behouden , en zy

hebben doch nochgeen vreemde vyand. Wat is het meer ? Wie vraagt daar na? Wie

leetert zich 't (.0 De Heeren denken en trachten alleen daar op , hoe zy de arme

onderdaanen , door de onmaatige hooge fchattingen , zonder eenig meedelyden ,

heet

(w) Chron. Torgens. MS. ad h. Ann. (0) Raienbergerus Hifi. MS. Eledt. p. 3. (p) Vid. Boeclc-

ius Memorab. lec. XVI. p. 194. (^)Schmid. Zwik. Chron. P. II. p. 363. (r) Ibid. p. 406. 448,

(,i}Chron. Torg. 1. c. ad h. annuoi. (t) Nicol. Selnecceri Auslegung des Cl. Pfalmsp. 360.
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jaar md. heel moogett uït-zuigen , zoo dat zy ook het min/Ie als defloppelen , ja ook de lucht
totMDc. >^ n

-

gt meef vry yejJOUC[en s Zy achten het onvermoogen der arme lieden ook

gantfcb niet. 00 Men belafl de onderdaanen met allerhande nieuwe fchattingen

,

en men drukt haar zoo hart , datzy dag en nacht daar over zuchten , en tot Godin

den hemel roepen , teegen zulke onbarmhartige menfchen plaagers. Ondertujjchen

hebben de "Jonkers goeden moed , en meften zich met het[weet en bloedder ai men.

(x) Welk laatfte , naamentlyk , het fwelgen en brallen , genoegzaam

sweiee.. bekent is. Luther vond het te zynertyd al noodig, om de groote Heeren
v»n gioo-

dikmaals in dachtig te maaken , dat zy by de algemeene nood . datfchrik-

kelyke vreeten , zuipen en fpeelen , wat zouden maatigen , om dat hy twyffel-

de , of zy het ooit al wel zouden willen affchaftèn. ( y ) Een an-

der noemde zulke Heeren Bier-ridders , Wyn-helden, en Swyn- kokken, (?)

weegens haar fchandelyk leeven. Gelyk als wy dan hier booven ook al

reeds gezien hebben , dat , by voorbeeld , in Luthers Vaderland , zelfs

de Graaven , heel onmenfchelyk gehuift en gezoopen hebben, item , dat,

aan der meefte Heeren en Vorften Hooven zulk een leeven gevoert wierd, dat

God alleen daarom meer dan te veel oorzaak hadde , om met het helfche vuur daar

onder te (laan , en alles over hoop te werpen. De Jonkers op het land hadden het ook

niet eenen hair beeter gemaakt. (<*) Van de andere zoorten van welluftighee-

den , als van jaagen , vechten , en diergelyke zaaken , heeft Cyriacus

Spangenberg , in een byzonder boekgehandelt engeklaagt, waar van de
jagen. tytel is : De Jacht-duivel , of beftendig en welgegrond bericht , hoeverre het

jaagen rechtmaatig en toegelaaten is$ enweederom , waar in het te deezertyd,

mee
ft:

goddeloos , geweldig , ongerechtig en verdoemelyk is , en derhalven , bil-

lyk , nagelaaten , of ten minften verandert behoorde te werden, in 't Jaar 15 60.

Waarin hy de zonden, by deeze en andere oeffeningen gewoon , wyd-
loopig aangeteekent heeft. Ik zwyge nu noch van andere gedenkteeke-

nen.

i^o«
e" 2°- Van de Edellieden der zelve tyden vind men ook heel weinig bee-

Edeuieden. ter getuigeniffen , en men kan maar Luthers heftige en meenigvuidige

klachten nazien , die hy over haar zoo dikmaals gevoert heeft. (Z>) Ins-

.
gelyksook zoo veele treurige voorbeelden , van demeefteonmenfche-
lyke fwelgerye , tyrannye en andere zonden. De andere zoorten der

Overigheid , zyn nu al reeds in de booven gefielde vertellingen meede be-

ien!°

caa
" fchreeven geworden. Ik moet nu noch maar meteenige woorden korte-

lyk gedenken , hoe het toen ter tyd metdemeefte Advokaatenfiond.
Deeze wierden dan , neevens de andere Rechtsgeleerde in 't gemeen,
nochmaals van Luther zeer flecht aanbevoolen, die haare ongerechtigheid,

bedriegeryen , gierigheid , villerye , en geweld wel dikmaals ontdekt

,

en ook aan groote Heeren voorgeflelt heeft , hoe zy met hun tong, zaken
buidel leediggemaakt , goede zaaken verwert en bedorven , en zoo doende,
groote fchaade , ook in het gemeene leeven zells gedaan hebben, (c) Ja
hy heeft haare greepen en boosheeden ontelbaar gehouden , ennazyne
aangeboorne openhartigheid, geweldig verfoeit. (/) Ook klaagde men,
in opentlyke fchriften , over de ongeleerde en lichtvaardige Procureurs , die

de arme menfchen verleidden , en haar tot het verzuim van haare neeringe brach-

ten, (e} Item , dat zy om haar eigen nut, de lieden aan den ander hitflen , en

Boosheid dat haare lichtvaardigheid nu de overhand al haddegenoomen. (ƒ) En byzondere

kakcuaiV. perzoonen verdroot het , dat 'er zoo veele legulej i en rabulse , ( aarts kaakelaars )

waaren , welke maar alleen op twiften en ellende aasden , en dat de rechts -gedin-

gen

(u) Cunol. c. (*) Phil. Nicolail.c. (y) To. VII. Altenb. p. 471. (?) Cafpar Aquila Epift ip.

Seckendorff 1. c. p. 473. (a) Spangenberg Mansreldifche Chronyk c. CD. p.484. (4) V'id.vel To.
VII. Altenb. p. 3S3.417.T0. III. p. 675-. V. p. 171. zyi. 335-. SS6. 940. &c. ('c)To.II. Altenb. p.

908. (<OTo.IV.Jen.Lat.p.W. ftJChur-Sachr.Ord.p.43. (/)Ib.P. IU.p.14.
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dingen zo veelgeUs koften,alvaar men aan een ieder een rykelykfpeendeeren moejl. !*"#,&

\g) Gelykals
s
erdan,in 't Jaar 1595, teLeipzigalleen.overde 50 Leeraars

l°

in de rechten getelt wierden , die alle Advocaaten vvaaren , en alzoo ook
onderhouden wilden zyn. (/;) Alle het welke dan nochmaals eene klaare

voorfteilinge van de zelve tyden geeft , hoe zeer ellendig en bedurven het

'erin alles toegegaan is. En hierom kan deeze korte vertellinge aan eeri

ieder onzydigLeezer, totgenoege toonen , hoe verre de gewoonelyke

roem, aangaande den toeftand der Lutherfche Kerken reikt. Het welke

ook noch het navolgende bericht , byzonder vandeflrydigheedenwel

uitwyzen zal. Voor ditmaal laate ik het nu daar byblyven , enikganü
tot de voornaamfte t'zaamen-komften , Concilien , en t'zaamen-fpraaken

over, welke ook wel een goed deel van deeze Hiftorie konnen verklaaren

(g) Chytrxus Ep. p. 35^1. 357. (h) Dav. Pfeiffer ib. p. 936.

HET XVII. HOOFDSTUK.
Van de Concilien der Doorgaande Eeuwe,

i.
-—^ Er Wy tot de algemeene Kerken-handelingen toe-treeden,

|—\ zoo zouden wy nu met reede , de in- en uitwendige toeftand

JJ j der Kerken , inzonderheid der Lutherfche , eens heel naauw-
kcurig gaan aanmerken. Maar wy fpaaren dat , beneevens de

Lutherfche Hiftorie van de zeventiende eeuwe, totopeenebyzondere
en naauwkeurige Hiftorie. Van daar zien wy nu, volgens onze door-

gaans oehoudene orde , de overige voorvallen na malkanderen aan , wel-

ke de Kerkelyke Hiftorien verklaaren.En doordien onder deeze de Religi-

ons-ftrydigheeden , weldegewichtigfte van alle zyn , en dat deeze, op
eenige Concilien en t'zaamen-fpraaken als dan afgehandelt werden 5 zoo qfdecon-

neemen wy voor al deeze voor de hand , en zetten eindelyk de Hiftorie digTynof'

der Symbolifche boeken daar by. Wanneer wy dan op de ervaarenheid oiet*

zelve , en de van daar gehaalde meeninge der Lutherfche Godgeleerde

zien , zoo hebben de concilien noch nooit iets het geringfte tot heil der

Kerken bygebracht , en ze zyn ook daarom van de meefte , voor t'eene-

maal onnut en onnoodig gehouden geworden. Want, alhoewel zy nu
en dan , aan een vry Concilium , geappelleert endaar na verlangt hebben

,

zo hebben zy dit doch maar alleen om de teegenfpreekers gedaan.Anders
vzsLuthers gevoelen hier van dit.gelyk hy daar al in'tjaar 15 Z4 van fchreef:

„ Dat de naam der concilien hem by na al zoo zeer verdacht en gehaat was

,

„ als de naam van de vrye wil , naamentlyk , als die de lieden zeekere

„ ftellingen opdringen. O) Alwaar een Concilium werd gehouden,zoo ge- Haarfcha:

„ beurt daar in niets anders , als , dat men zulke leugens aldaar bekrach-
boosheid.

„tige , in alle haare letteren , en dat men alle menfehen ter dood en ter

„ helle toe verdoeme , die zulks niet gelooven willen. (£) Wat opentlyk

„voor de oogen leid, dat Gods Woorden wille is, dat wil hy noch van
„een Concilie , noch van eenige Kerkelyke inzettingen en befluiten ver-

dachten,^) want zy zyn alle te zaamenonzeeker, en niets is daar

„ op te bouwen, (d) e. z. v. Het welke dan in de volgende tyden de God-
geleerde herhaalt hebben , (e~) en dat men in 't gemeen , aan de daarin ge-

II. Deel. Zz hou-

[d) Lib. II. Epilt. p- M3 W T°- VU. Altenb. p. u 18. Cc) To. II. p.294. (d)To. ÏI.p.45-3.

(t) Vid. Salomon Gefncrus Lib. de Concil. Joh. Forflerusin difpp. deConcil. Balen. Meifnerus ap.

Dcdckcnn. P. I. Concil. p. 366. Andr. Kunadus difp. de Concil. Ecclef.
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houdene Concilien , ook wel ervaaren heeft , datzy, naaamentlyk ,gee n

genoegzaame ,
goede en heilzaame middelen geweefl: zyn , omdeftry-

digheeden en andere onheilen in de Kerken at te doen, en dat het ook

zeer gevaarelyk is , dikmaals zulke te zaamen-komften der Godgeleerde

by een te roepen , doordien in 't gemeen , daar uit noch al meer ftryd

en onruft onder haar ontdaan is-, gelyk als het de Hiftorien weluit-

wyzen. (ƒ) Maar nademaal de Papillen niet te min , ook zelfs in deeze

eeuwe , in 't begin uit ftaatkundige oorzaaken , en hier na bykansuit

dwang ', eenige Concilien gehouden hebben , zoo zullen wy die kortelyk

eens gaan bezien.

x. Doordien het in den aanvang deezer eeuwe , om de Pauffelyke floel

al vreemt daar uitzag, gelyk als, ten deele de Hiftorie van de voorige,

en ten deele die van de boven-verhaalde PamTen wel leeren kan $ zoo zogt

men ook met Concilien deeze zaak te helpen. Hier booven is al gedacht,

hoe flecht Paus Julius de tweede huis gehouden heeft. Waar over ook

Keizer Maximiliaan de eerfte,en Ludovicus de twaalfde,Koning van Vrank-

ryk , al in 't Jaar 1 5 1 1 , eenige beveelen lieten afkondigen , ciat 'er te Pifa

een Concilium teegens hem zoude gehouden werden, (g) Waar teegen zich

deeze geweldig aanftelde , doch eevenwel zien en heoren moert , dat zy-

ne enderganfcheGeeftelykheid, begaane boosheid , opentlyk ontdekt

en beftraft , en ook de rechtvaardigheid van deezen handel , door gehee-

le boeken, van Rechtsgeleerden beweezen wierd. Want na dit Concilium

,

heeft de Koning van Vrankryk een eige Synode , te Tours , teegens deeze

Paus Julius gehouden , en zyn recht teegens hem beweert ; en als hy hier

teegen zyn doen , ban en kryg , van geener waarde verklaart hadde

,

zoo wierd 'er in 't Jaar 1 5 1 1 , een algemeen Concilium te Pifa , van 1 9 Kar-

dinaalenaangeftelt, doordien Julius de tweede, teegens zynen eed,dierge-

lyken Concilie noch al niet wilde aanftellen. Hier wierd nu heel veel van de

verbeeteringe der Kerken op het tapyt gebracht , des Paus handel ge-

doemt, alsmeede, darhy aan het Concilium onderworpen was, hy wierd

ook aldaar voor hardnekkig verklaart , en eindelyk gantfch afgezet. De
meefte zittingen wierden, om eenige omftandigheeden te Milaan , hier

na en eindelyk te Dons gehouden. (;') Daar teegen blixemde nu de Paus

,

gelyk als licht te denken is , op het gruwelykfte , hy ftelde een ander Con-

cilium , in 't volgende jaar in 't Lateraan aan , het welke men het zesde

algemeene Concilium genoemt heeft , en hy doemde daar op , door een ei-

ge bulle , de booven genoemde Decreta. Doch hy konde naauwelyks 60

Biflchoppen te zaamen brengen , die noch meelt alle daar toe gedwon-

gen waaren , nademaal doch deeze uïtterfte gruwel zelfs een kind vatten

koft. Gelyk als dan de Generaal der Auguftynen , JEgidius van Viterho , al

ftraks in het begin een fteekend vertoog deed,en op den Paus weegens zyn

martiaal gemoed zeer ftak. Doch , op dat het dat aanzien niet hadde

,

als of de zoo lang gewenfchte reformatie de Paus alleen hinderde, zoo

huichelde hy ook een weinig daar meede , en fnêê in 't lange en 't breede

op h --• Concilium van dezelve eeven zoo op , maar daar hy het wel by bly-

ven liet /onder dat 'er in het minfte , tot eenige uitwerkinge gekoomen
was. Hy hield dan dit Synode draaiende , totin het zeventiende jaar van

deeze eeuwe, enalzoototinde tydenvan Leo de tiende, en hy beveilig-

de onder andere den Aflaat , by welke geleegenheidTt^/hiernadat

handwerk al te grof dreef, zoo dat in Saxen de allarm daar teegen uitbrak,

wel

(ƒ) Dav. Chytraeus Epift. p. 1179. (g) Ap. Goldalkm Polit. Imp. &iuConftit. Imp. To. V.

p. 421. (h) Philipp. Decius in Apologia ap. Edmundum Richeriuml. IV. HiÜ.Concil. General.

p. 13 }-feqq. (i)Vid. omnino Richerius 1. c. Guicciardinus 1. IX. Hift. Bzovius A. MDXI. n. 3. i'eqq.

To.XlX. Annal. p. 127.Pr.il. ManmisHift. Pap.p. 13JT.
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wel 7 maanden na het einde van 'c Concilium. In 't gemeen gingen alle be- jaar md.

i fluiten daar heene , dat des Paus geweld op 't hoogde gedreeven , enhy
I0IMDC '

,over alles gezet , en ook het befluitvan't Bazelfe concilium om verre ge-

ftooten vvierd. (JO

3. Naderhand , als de onruft in Duitsland nu aanging , vergaatende

Heerente Rome, onder malkanderen te twiften, en zy kreegen met £»-

\ther de handen zelfs vol werk. Derhalven men geen Synode verder vind,

jtot op het Trentifche Concilium toe , waar van nu haafl volgen zal , als ik

leerft de beroemde difputatie te Leipzig opgenoomen zal hebben. Deeze Difputatic

j\vierd dan , in't Jaar 15 19, op het flot PleifTenburg , in de maand Juli ,

tcLe 'P21 s*

ien alzoo kort na den aanvang der ontftaaneftrydigheeden, meeftdoor

het aanhouden van Hartog Georg, aangeftelt, alhoewel de Biffchop van

jMorzeburg, Adolph , de Hartog van Anhalt , ende gezaamentlykeGee-

ftely kheidVtchdaar hart teegen aanftelden. Gelyk als dan ook in der daad,

igeene vanhaar, uitgenoomendehair-klover, Eccius , daar by verfchee-
da

e"°
o
0neo

nen j niet teegenftaande , dat toen ter tyd , drie Biffchoppenen elfAb-
iten, in't land waaren , waar van niet een , doordien niemand zich zelfs

ivertrouvvde , en zy alle van haare onweetenheid en ellende wel bewuft

waaren , teegen deeze ftoute Ketters ftaan wilde. Deeze waaren nu,

Luther zelf en Doftor Karelftad , welke laatfte Doftor Luthers bekende The-

fes , in een fchrift verdeedigt, en hier na toteene opentlyke difputatie

,

waar Eccius hem uit enkele eergierigheid toe uirgedaagt hadde , bewilligt

heeft. Derhalven hy eerft ook alleen met Eccius difputeerde , en dat van

de vrye wil , totdat het Luther hier na op het verzoek van Eccius, inde

10 daagen lang deede , niet teegenftaande hy tot dien einde , niet te Leip-

zig gekoomen was, maar alleen om Karelftad aldaar te geleiden. Deftoffe nu J^j^
.daar van was , vanhetPrimaatfchapofdeOpperheerfchappyevandenPaus, van van de

de Aflaaten , het Vagevuur , en de genoegdoeninge van de Boete. De uitflag

was , gelyk bykans by alle de te zaamen-fpraaken der Godgeleerde , heel

;
flecht en ftrydig. Want Luther zelfs bekent: dat deeze ivoorden-twift voor

hem maar een tyd verlies, en geene onderzoekinge der waarheidgeweed was. (/)^
Andere bemerken , dat dit het nut daar van geweeft is , dat Eccius en Me-
lanchthon , malkanderen ieelyk uitgemaakt , en door geftreeken hebben. ^yfal'

(m) Want deeze was daar ook gekoomen, alleen maar uit nieuwsgierig-

heid om aan te hooren, gelyk als daneene ontallyke meenigte van volk

daar toe geloopen was. Deeze nu hadde zich ook meede onder de gemee-

ne hoop begeeven , om te zien , hoe het aldaar afloopen zoude. Maar
zomtyds was hy na by Karelftad gekoomen , en hy hadde hem wat ge-

holpen , waar over hem D r
- Ek eens belafte te zwygen. (w) Hier na fchreef

hy een brief aan Johan. Oecolampadius , waarin hy de zaaken verhaalde
,

en echter van de difputanten zeer eerlyk oordeelde. Eccius kreeg dee-

zen brief in zyne handen , en fchreef terflont daar teegen , handel-

de Melanchthon daar in , als een Schoolmeester en letter-konftenaar ,

en gaf zynen Godgeleerden hoogmoed al te bloot , zoc dat hem
die te recht antwoorde : Dat , fchoon hy hem voor veel te dc^ tan-zag*

dat hy die fpitsvinnige Godgeleerde onderscheidingen dorfl aanroeren . %oo mocht

hy doch de arme Leeken wel vergunnen , dat zy ook zomtyds van goede dingen

wat redeneerden, (o') Hier op raakte ook Luther , en Hieronymus Emfer , Pro-

feffor teLeipzig.in eene fchriftwiffelinge.daar deeze insgelyks in een brief

hier van hadde gefchreeven , dien Luther nodig vond te weederleggen.

Zz x En

(k) Richerius l.c. p. 11. init. ArnoldusFerronusLib. IV.Rer. Gall.Bzoviusad An.h. n. 8. A.
MDX11I. n. 17. 19. Bafeüus &c. (I) To l. Lat. Jen. p. 2.94. (w) Scultetus P. I. Annal.p.42.
(n)To. V.Orat. Melanchthonisp. 174. (0) To.I. Witteb. Latin. p. 367.



3
6o KERKELYKE XVI. 'Boek.

ja«MD r p ") En alzoo nam deeze zaak van alle beide de zeiden een vruchteloos
totMDC

- einde.

4. Verder heen heeft men allengskens veel , van een algemeen vry

Concil'mm gefprooken en gefchreeven , daar de Proteftanten , tot beflech-

tinge van haare rechtvaardige zaake , byzonder na verlangden , gelyk als

Tridentin- men uit Luthers , en andere fchriften kan zien. Maar de Pauzen en haaren

ciiium°vin aanhang , hebben zeer langzaam daar toe verftaan , en zyhadden liever die
den paus zaak aan den fpyker gehangen , byaldienzyweegensfchande, en uit an-

dere oorzaaken eindelyk daar toe niet als gedwongen waaren geweeft. De
geM-eigert pauzen in 't byzonder , brachten allerhande ontfchuldingenby, prote-

vcn.

e" '

fleerden dikwils opentlyk , dat het teegens haare hoogheid was , dat men
eerft de zaak in een concilium wilde af maaken,zy (lelden ook denKeizer en

het Huis van Ooftenryk die zaak zoo gevaarlyk voor,als ofde Proteftant-

fche Standen , door zulk eene begeerte haar maar zochten te onderdruk-

ken , en wat 'er van diergelyke treeken meer was , die men elders wyd-

loopig verhaalt vind. (q) Maar de Pauzen gebruikten in der daad eene

heel andere wyze tot beflechtinge vandeezen ftryd , zy zochten , naa-

mentlyk , met geweld door te dringen , gelyk als een verftandig man het

in deeze verzen heel wel uitdrukte.

Non difceptando , autfubtilibus argumentIs ,

Vincere , fed ferro mavult fiia jura tueri.

Concilium valeat , valeant commenta Lutheri

,

Pontifaes nunc bella juvant , funt catera nuga. Qr")

De zin is : De Paus wil nu niet met difputeeren offpitsvinnige argumenten over-

winnen , maar liever met hetfwaardzyn recht lefchermen. De Concilien en verzie*

ringen van Lather moogen weivaaren , de Pauzen hebhen nu lufl in den oorlog $ an-

dere dingen zyn maar beuzelingen. OndertulTchen (lelde zich de Paus nu en

dan aan , als of hy daar toe (temde , maar het was hem doch geenen ernft,

gelyk als een ander verftandig Schryver, al in 't Jaar 1530 wel aangemerkt

heeft. (5) Zomwylen maakte hy zulke onmoogelyke en ongerymde voor-

waarden , dat hy wel zeeker wift , dat zy het teegendeel nooit konden
in-gaan,gelyk als dan in het zelve jaar, de Paus door zy n Nuntius deed. (j)

Insgelyks , als Clemens de zeevende , in 't Jaar 1531, geenen raad meer
wift , om het Concilium , daar de Keizer fterk op drong , van zich te fchui-

ven , zoo wendde hy voor , dat Vrankrykzynetoeftemminge daar eerft

ook toe geeven moeft , wiens wille hy toenmaals in zyne handen hadde

,

(?) zoo dat hy het alzoo by zyn leeven van zich fchoov. En zoo ging

het geduurig , tot dat men geleegenheid zag of hoopte , om de P roteilan-

ten het net over 't hoofd te haaien , als 'er noch een Concilium gehouden
moeft worden. Daar het dan ten tyde van Paulus de derde , de naam had-

de , dat het te Mantua gehouden zoude werden, nuteVincenza, dan
elders. Derhalven Lnther daar van aldus fchryft : Dat de Paus met het arme

Concilium omfprong , als de kat met de muys. In Duitsland wil hy het niet houden,

te Mantua kan hy het niet houden, als hy voor geeft. Nu zal het te Vincenza ge-

schieden . daar het niet zyn kan, enzy het ook niet meenen. ik acht e , hy wil een

Marcolphus werden, die nergens eenboom kofl vinden , daar hy gaarne aan han-

gen zoude , alzoo kan ook de Pausgeenplaats vinden , daar hy gaarne een Concili-

um wilde houden. («) $• Na
(p) Vid. omnino pnef. Luth. ad Tom. I. Jen. & p. 242. fcqq. G. Fabricius Lib. III. Slcidanusl.J.

Hcidcnreich Leipz. Chron.p. 94. feqq. Schncider Chron. IV. Buch.Dav. Pe>fer Lipfia ]. III. p.

340. Jerm. Webcr Lipf. Evang. p 13.Seckendc.rf. l.I.p. 72.81. 8f. feqq. (9) Parus Suavis. f. Su-

ave. Polanus f. Paulus Sarpins 1. 1. Hift- Com. Trid. init. (r) Marcellus Palingenius ap. Scultetum P.

I. p. 249. (s) Paulus Venetus 1. c. p. 37. Sfortia Pallavicinus Hilt. Conc. Trid. 1. III. c. ƒ.11. f,

(t) Ibid- c. VII. n. 1 . («) To. VI. Jen. Germ. p. f33.
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Na dat men nu langen tyd geftreeden en beraadflaagr hadde, ook jaarirfff.

tot MCC.
weegens de plaats , veele fprongen gemaakt , doordien de Proteftan-

ten naar een vrV en zeeker oord verlangden: zoo wierdeindelyk 7rit?Mf

of Trente , een (rad op de Italiaanfche grenzen , die doch ineen land,

het Ryk onmiddelyk onderworpen legt , verkooren , en in 't Jaar 1541

eene bulle , van Paus Paulus de derde uitgegeeven , zoo dat het nu zoude «ndeiji
— 1 iii I r» • J 1 1 aanecvan-

aangaan. Ter goeder gelukke, van den Paus ging den oorlog toen ter tyd, gen

tuflehen den Keizer en den Paus op een nieuw aan , daar dan nochmaals

twee volle jaren meede heen gingen,eer men aan het Concilium eens weeder

' denken konde.Maar in't Jaar 1 ^.j ,wierd het op een nieuw,op het volgen-

1 de 4? Jaar aangeftelt , enden 13 December , de eerde zittinge gehouden,

van welke af tot op de laatfte , A°. 2563, den 4 December , in alles 2 $

zittingen , inden tyd van 18 jaarengetelt werden. Daar het dan onder-

tuffchen , in 't Jaar 15*1 afgebrooken en opgehouden , hier na van Julitts

de derde , weeder aangevangen , en in 't gedachte jaar van Piu< de vierde j"
a

n

n

fge"

eeeindigt , en ook eens onder Panlus de derde, naarBoulonje voor een

korten tyd , verlegd geworden is. Hoe verkeert en lichtvaardig het in't

gemeen , op dit zoo zeer beruchte Concilium toe gegaan is , hebben tot nu

toe zeer veele Schryvers , zoo wel onder Papillen zelfs als Proteftanten,

zoo klaar als de zon aan den dag gebracht, (#) Een vernuftig Leezer kan

maar de occreta zelfs , gelykalszyuit-gegeeven zyn , inzien, ofook de

bekende Hiftorie van Petrus Suavis , van dit Synode in handen neemen , daar

hy dan aan de waarheid van deeze vertellinge in't minfte niet twyffèlen

zal. Hier fchynt nu geene wydloopiger onderrechtinge toe noodig te zyn,

aangezien deeze zaak nu aireede binnen de 100 en meer jaaren, van zoo
veete uitgevoert is. Met de reformatie der Kerken in leereen leeven daar

by voor ge^eeven , was het louter fpiegel-vechten , en by het Roomfche
Hof,ten minften de geringde ernft niet geweeft.fchoon dat ook eenige an-

dere van deGeeftelykheid nog al iets goeds mogten beoogt gehad hebben.

Al wie uit eenige goede uitdrukkingen , in de Tridentiufche Decreeten , her,

tee«endeel befluiten wil , die zie maar het eenige befluit aan, daarliet

Synode aan den Paus de vrye machr over laat , om de Canones naader te ver-

klaaren , en na zyn eige welgevallen toe te paffen. Ik wil nu niet zeggen,

dat in de 1 ƒ
rtc zittinge in 't algemeen , des Paus gezag in alles aangenoo-

men , en booven alles geftelt wierd. Waar nitdanlichtelyk te zien is,

dat de Paus by alle uitvoeringen der Canones , zyn eige voordeel wel in

acht genoomen zal hebben. Óndertuffchen was doch ook dit aanmer-

kenswaardig , dat de Heecen Patres zich niet dorften verftouten , om de

Ketters met naamen te noemen , doordien zoo veel machtige Potentaa-

ten daar door geraakt wierden, ik fwyge noch van andere zulke open-

baare ftaatkundige ftreeken.

6. In overdenkinge van dit, begoften de Proteftanten al bytyds over van de

zulken handel moeyelyk te worden. Maar van deeze was het te minder fc"ra-*"

wonder, als van zoo veele Papiften zelfs, van welke wy nu al haaft hooren worfcn -

zullen ; doch eenige Lutherfche Godgeleerde , en onder die Brentius en

Marbachius , zyn in 't Jaar 1 5 5 2 in perzoon te Trente gekoomen , en heb-

ben aldaar opentlyk gehoor begeert , maar alzoo de Lutherfche leer-

ftukken nu alreeds meeftendeel van de Vaders al verdoemt waaren, zoo
lieten zy deeze Godgeleerde niet eens voor haar koomen. En als in

April van 't zelve jaar , de onverwachte Poftquam, datdeKeurvorft
Zz 3 Maii-

(x) Vid. omnino Paulus Sarpius in Lib. VII I. Hifi. C. T. Martinus Chemnitius in examinc. Joh.

Henr. Hcidcggerus in Anatome Hifi. Theolog. 1. c. nuperrimc Jo. Jac. Hottingerus ad P.illavicinum

CT.vindicem. Paulus Antoniusin Conrutatione. Petrus SurieuCompend. Hifi. Concil. Tr. Edu-
«rdus StillingfletCouc.Trid. ad TraditionemCaihol. ex am.& reprob. &c.
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jaatMD. Matirits , en de andere Lutherfche Vorften , Augsburgal weggenoomen
tot mdc.

jiac[jen> en altyd verder voort gingen,zo vertrokken de overige BiïTchop-

pen over hals en kop uit de Stad , zoo dat 'er deeze maal niets meer

gedaan wierd, en de Godgeleerde zelfs , onverrichter zaakenweeder te

rugge moeiten keeren. Uit deeze en andere oorzaaken, protefteerdea

de Duitfche teegen dat Concilium dan opentlyk , en zy gaaven eindelyk

ook een boek uit onder den ty tel van Treffelyke Uitvoeringe , daar in zy dan

de oorzaaken van haare Proteftatie wydloopig aangeweezen hebben.

£°paT- Maar noch aanmerkelyker was het , dat zoo veele Papifte Potentaaten
ftenïdft. zeifs j

opentlyk dit Concilium teegen fpraaken. Ja , als het noch niet eens

geeindigt was , heeft de Keizer Ferdinandus de eerü.e , zich in eigene ge-

fchriften , teegens Paus Pius de vierde heftig beklaagt : Dat het niet in zulk

een maat en orde gehouden wierd , als degoede lieden wel wenfchten , en de ellen-

dige toefiand der Chriflenheid het vereifcbte : dat het ook niet zoo vry , en zonder

eed ren dwang daarop toeging, e. z. v. (j ) Byzonderlyk is het bekent , hoe

dat men zich in Vrankryk, teegen dit Concilium opentlyk aangekant heeft,

daar de Franiche Gezanten zelfs, de Vaders op het Concilium voorgewor-

pen hebben , dat zy niets altoos pleegen afte doen , wat te vooren niet van Rome
overgezonden , en den Paus aangenaam geweeft was. Item, dat 'er meer te Ro-

me , ah de T rente afgehandelt wierd, en dat de H. Geeft eerft van Komenaar
Trente moeft koomen , wanneer 'er iets afgedaan zoude werden, (z) Ofgelyk het

een ander uitdrukt : De H.Geefl wierd ineen valies daar heene gebracht , en

als het hoog waater was , zoo moejl hy zoo langeftil blyven leggen , en die te Tren-

te hadden als dan niets altoos te hefluiten. {a) Op dat ik nu nietgedenke,

hoe ftandvaftig en heftig , de oude en nieuwe FranfcheSchry vers, de

vryheid van haare Kerken endesRyks, alsookdenootwendigheid van

eene Reformatie teegen dit Concilium aan, fteeds beweert hebben. (£) Dat
het hier na ook onder de Papiften zelfs van zoo veele voor bekent aange-

noomen is , hoe 'er niet de geringfte voetftappen van eenige Chriftelyke

oprechtheid en waarheid , op dit Synode te vinden zyn geweeft. Men ziet

ook in eenige hand-fchriften ( zoo veele 'er van haar niet onderdrukt en

verduiftert zyn) naauwe onderrichtingen , hoe 'erinhetSaltsburgfche

Aarts-Bisdom , en ook op andere plaatzen , door zeekere Provinciale Sy-

noden, zonder eenig bedenken , beflooten wierd , dat de Decreta van het

Trentifche Concilium , niet in alles en op alle plaatzen bequaam waaren , en
alzoo ook wel eene uitzonderingelyden mochten.

7. Nadien tyd is 'er nu tot hiertoe, over de 100 jaaren lang, aan gee-

ne Synoden meer gedacht geworden , enhetis niettegelooven, dat 'er

meer diergelyke ooit te verwachten zullen zyn , gelyk alle die geene ver-

zeekeren , welkedeftaat-reegelenvandePauffelykeftoel verftaan. Ee-
nige byzondere Synoden zyn 'er nu en dan , in zeekere Bisdommen wel
gehouden , doch die van geen byzonder gewichte waaren , behalven dat

men op eenige van eenige Reformatie wilde handelen , en daar meede ftil-

synoden fwygende de verdurvenheid zelfs genoegzaam te kennen gaf. Diergelyke
laan. " waaren dan de 6 5yWewnamalkanderen, te Milaan, in de Jaaren 1565,

69,73,75,79. alwaar inzonderheid de Kardinaal, Karolus Borromieus ,

zich in veele ftukken zeer beyverde , doch met flechte uitkomfte. Doch
het is hier veel noodiger , om de gehoudene t'zaamen- fpraaken der

coiioquh Proteftanten aan te zien , en ookdeHiftoriedaaruitteverklaaren. In

ftamén.
te

"

't algemeen heeft men uit de ervaarenheid , en zoo veele ftrydige uit-

wer-
(y~) Ap.GoldaftumP.III.Conft. Imp. ft)lbid.To.in.Conft.p.573.(<») Andr.DudithiusEpift.

ad Maximü. II. (b) Paulus Venetus 1. Vil. p. 731. feqq. Goldaftus 1. c. p. 570. Pallavicinusp. lil.

flirt. G. T. 1. XIX. c. 11. p. 112. Conf. omninoEdmund Richeriusl.IV. Hill Conc. &Suavis
paffim , tuin Cxtar Aquilinus de tribus Hiftoricis Conc. Trid. Antvverp, 1 661. 80. & fupra didi.
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werkingen van zulke t'zaamen-fpraaken beflooten , dat zy zoo wel als J1» MD -

de ConcUien zelve , van geene nuttigheid altoos geweeft zyn, en veel meer,
"

d.it ze meenig groot onheil veroorzaakt hebben. De oude D'. Tileman

Hesbuizcn verhaalt zelver , hoe hy ook op zulke t'zaamen-komfren en ver-

zamelingen , ervaaren heeft , dat de grootfte ftreeken en grond-reegelen

VLin ftaat ,
daarbyheerfchten, en dat 'er aan God weinig of niet gedacht

vvierd. Ahoo zien wy , fpreekt hy , dat Gods ryke niet alleen achtergezet ,

maar ook geheel vergéeten werd. Hoe veel ons mi daar aangeleegen is , leert de er-

vaarenheid zelve. Dewyle wy Goden zyn iVoordaan een zyde zetten , en niet ach-

ten , zoo ontrekt hy ons ook zynen zeegen , alzoo dat alle onze handelingen het ge-

ivenfibte doelwit niet bereiken, maar vruchteloos uitvallen, (c) Zoodatalzoó

ook hier uit wel te zien is, wat daar van te houden is,wanneer wy van zoo

veele aangeftelde t'zaamen-fpraaken zullen hooren, hoe naamentlyk daar

uit geen goede gezeegende toeftand der Kerken te bewyzen is. De oude ,

nu , zetten de oorzaaken zonder eenig bedenken hier by , naamentlyk
,

de twiftzucht en onruft der Godgeleerde , waar door alles goeds volkoo-

mentlyk bedorven wierd. Om welke reede Melanchthon ook , al in 't

Jaar 15*9 fchreef : Hy wilde zich liever op de galyen laaten fmyten , als stryd-

ender lichtvaardig gekyf (vaniffimas rixas) te gaan , daar de Hoovelingen™^'

en haare panlikkers ,
geenzins de waarlxid'zochten , maar alleen met fophifmata

en bedriegeryen [peelden. God mocht hem dan alleen helpen, (i) En een goede

Hiftorifchryver bekende gaarne , dat men zoo wel invoor-tydenalsnu , op

aÜe zulke Synoden en t'zaamen-fpraaken, niet wyjjelyk met den anderegerede-

neert hadde , maar dat men metfchelden enfmaalenhaddegevochten, indegru-

ivelykfte verbitteringe dergemoederen , en by hetfchandelykfte gekyf , en verbannen

van andere. (O Weederom beklaagde een zeeker Schryverdenellendi-

een toeftand , ookzelfsder Proteftanten hier in aldus: Daar was zulk eene

overgroote verwerringe en wanorde , door de eergierigheid van zommige rechtvaar- maaken.

di<re en onrustige menfchen , onder haar ontjlaan , en alles was zoo hitzig , orn nieu-

we (Irydigheeden te verwekken , en quaade meeningen te verdeedigen , dat alle die

onderrechtingen altoos t'eenemaal afgebrooken en verworpen wierden , welke wel

het meefle noodig waaren , om de waarheid te verklaaren ente handhaaven. (ƒ)
In 't korte , de Godgeleerde bekennen zelve gaarne, dat de difputatien

noch nooit de zaaken en denftryd zelfs hebben kunnen byleggen , maar veel eer , dat

'er altyd nieuweflrydigheeden ontjlaan zyn. (g)

8. De voorbeelden zullen het ook na malkanderen oogenfchynelyk fzaamen-

genoeg bewyzen , daar ik dan eerft de t'zaamen-fpraaken der Proteftan- de"ap™"

ten met de Papillen , by de ftryd-handelingen van dien tyd vernaaien zal, ften-

welke zomtyds noch al te eerder daarom een voordeeligen uitgang gehad

hebben , om dat veele menfchen daar door van de lofle grond des Paus-

doms overtuigt geworden zyn. Te Zurich in Switzerland, wierdal in Te zuiich.

het begin van 't Jaar 1 5 1 9 , een gefprek en verzaamelinge gehouden , daar

toe ook de Biffchop van Conftantz , in welkers BisdonThet gefchiede

,

D r
- Joban Faber zond. Zwinglius dan , leide deezen zyne leerftellingen

,

in 67 artykelen voor , doch met welken hy zich niet wilde in het dijpuit

inlaaten , en zich in 't algemeen zoo ellendig droeg , dat de Raad den

Predikant daar op belafte , alleen volgens Gods Woord, en niet meer

volgens de leere der ouden te leeren. Kort daar op quaamen noch in 't zel-

ve jaar , aldaar ontremde 600 Priefters te zaamen , en difputeerden drie

geheele daagen lang , van de Godsdienft , inzonderheid van de Miffe

,

en

(c) In Poftilla p. 340. (<J)Epi(t. ap. Joh. Fechtium Supplem. Hift. E. P. II. p. 90. (e)Dav.

Chytraeus Epift. ad Nic. Cifnerum p. 15-9. (f) H. Mollerus To. V. Script, publ. Witteb.p. 380.

(g) Nic. Hunnius ap. Lud. Dunte Caf. Confc, C. XVI feel 1. qu. 9.p. 621.
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en van de beelden teegens Zxvinglius , waar by het dan nochmaals , aan de

zyde der Papiften , zeer flecht afliep. (/;) Van de reeden-twift , ook toen

ter tyd te Leipzig gehouden , is al het meefte nu reeds aangeweezen.

Hier op fielden de Papiften en Gereformeerde een t'zaamen-fpraakte

llantz , in 't Graubinders land , in 't Jaar 15x6 aan , daar de Partyen

over de Miffe , heel fcherp aan malkanderen raakten , en waar door ein-

delyk de Godsdienfts-vryheid van weederzydentoegeftaan vvierd. Ver-

ders hebben in 't zelve jaar , te Baaden op een Synode , door de 1 z Cantons

aangeftelt, Oecolampadius , Halloyen anderen, met Eccius , FaberznMur-

nerus gedifputeert , daar Zxvinglius , niet teegenftaande 'er na hem verlangt

wierd , en hy vry geleide bequam . echter niet koomen , of zich vertrou-

wen wilde. Eccius toonde zich al zeer heftig en trots , om welkereede

Wolfaangus Capito ook fchreef : Zy xvaaren aldaar overfchreeuwt , maarniet

over-bedifputeert. Eindelyk moeften de teegenwoordige zich alle na mal-

kanderen verklaaren , welke partye zy by vielen , daar dan de meefte uit

vreeze , Eccius gelyk gaaven. Een eenvoudigen Diaken van Schafhuizen,

verklaarde zich aldus : dat hy wilde houden , wat zyne Heer en hielden: daar

meede meende hy 'er beft door te koomen. Zxvinglius vvierd dan van de

9 Cantons in den ban gedaan $ doordien hy aldaar niet verfcheenen was

,

en de Papifte Godsdienft wierd aan de zelve plaats vaftgeftelt, en op

veele plaatzen , inzonderheit te Bazel , zag het 'er voor de Gerefor-

Hombuxg. meerde vry flecht daar uit. (z) De LandgraafPhilips van Hejjen,hzdde noclï

in 't zelve jaar te Homburg een t'zaamen-fpraak aangeftelt , waar in Fran-

ciscus Lambertus zyne ftellingen , die hy paradox ( wondtrfpreukig ) tiru-

leerde , neevens Adam Crato, heel wydloopig aan de Papiften , Nicolaus.

Herborn , en de Gardiaan van Marpurg , gelyk ook aan alle andere Papi-

ften voor gelegt en verdeedigt heeft ,
gelyk als hier booven , bydeHi-

ftorien derreformatie van Heffen , nu reeds al gedacht is, dat deeze difputan-

ten byzonder verleegen maakte , en gedwongen wierden om voort te

gaan. (i)

9. In 't Jaar 1528, den 7 January ging de t'zaamen-fpraak te Bern in

Switzerland aan , welke de zaaken der Gereformeerdealdaaropeenen

goeden voet zette , waarom de Papifte Cantons , zich ook in het begin zoo

zeer daar teegen aanstelden. Doch de meefte n:\b\ningzRepublyken zon-

den al meeft haare Afgezanten daar heene , en de voornaamfte t'zaamen-

fpreekers , op de zyde der Gereformeerde waaren : Berthold Helber ,

Predikant aldaar , en Francifcus Colbius , op de andere zyde , Alexius

Grad en andere. En de laatfte moeften hier na zelfs bekennen , dat zy
teegens haar nietopkonden, ja zelfs dat een eenigSchoolmeefter, met
naame Litera , wel vier Paapen ftom gemaakt hadde. Daar op begon de

Raad opendyk te reformeeren , en de Papiften te verjaagen. (/) In dit

jaar difputeerde ook , te Norden in Vriesland, Henricus Refjus , met den
Abt aldaar , genaamt Gerhardus Synellius , vaneeven zulke punten. Hec
welke nochmaals voor de Papiften heel flecht afliep. Verder heen is ook,

te Geneve , in 't Jaar if34» een openüyke dijputatie van den Raad aan-

geftelt , tufTchen Viretus enFarellus, en een prediker Munnik, genaamc
Furbito , welke zich ook eindelyk gevoegt , en aan de eerfte gelyk ge-

geeven heeft. Maar inzonderheid is die t'zaamen-fpraak te Wormbs
bekent , welke in 't Jaar 1540, te Hagenau van den Koning Ferdinand

wel aangeftelt, maar hier na te Wormbs, voort-gezet wierd. Hierging
nu

(h) Viel. Zwinglii opera To. II. p. 120. feqq. Hottingerus Secl. XVI. H. E.C.3.P.62S. (;') Urflitius

& Bullingerus ap. Scultctum. P. II. Annal.p 9. feqq.Slcidanusl. I.&exeoüliander Cent. XVI.
p. 113. Hottingerus 1. c. p. 639. (/^) Scultetusl.c.p. 13. ad 31. Hottingerus I. c.p. 647. (I)Bucerus

Comm. injohan. Pnef.& JacobusMonalkrienf.ap. Scultetuml.c p. 136. Hottingerus l.c. p.643,.

TeBem.

Noiden.

Cencve.

Wormbs.
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nu Melancbthon in 't byzcnder met Ecciits te \dde, en difputeerde drie gant-"ja» K*ö<

fche daagen lang alleen van de erfzonde. Doch eer men daar op dacht,

quam'er een bevel van den Keizer , dat de t'zaamen-fpreekers haare

i'zaamenkomfte te Regensborg verder zouden voort zetten. Daar dan by

de voorige noch op der Proteftanten zyde quaamen , Bucerus en Joh. Piflo-

rius j op de andere , Joh. Gropperus en Julius Pflug. Maar als de Keizer hert

cenzeeker gefchrift , tot vereeniginge der ftrydende partyen, voorleg-

gen liet , en dat geen van allen dat zelve wilde aanneemen, zoowierd

die gantfche handel opgefchort , en de zaak zelve tot op een Concilhtm

verfchooven , zoo dat alzoo alles zonder eenige vrucht afliep, (m) Na-

derhand is 'er , ontrent het Jaar «546, nochmaals een conferentie aldaar

aangeftelt geworden, tuilchen Brentius , Bucerus , Schuepfius en Major , en

op de andere zyde , tuilchen CochLcus , Hofmeefler , MalvendaenBilli.cus.

Waar by het al in 't begin tot den ftryd quam , doordien de Papiften gee-

ne Notariflen wilden toelaaten , en ook de haare alleen, de voorzittinge

wilden hebben. Desweegen de Vorften dan haare Godgeleerde weeder

afvorderden. (») Zoo dat 'er alzoo zeer dikmaals moeite en koften té

vergeefs , by alle zulke menfchelyke aanflaagen en voorneemens aange-

wend zyn geworden.

10. Wanneer nu hier na in Engeland , de ftryd met de Papiften zeer

toenam , zoo wierd 'er in 't Jaar 1 ? 49 , tuflehen Petrus Martyr , en eenige

Papiften een t'zaamen-fpraak te Oxfort aangeftelt. En doordien een van °^°tt'

deezen , Smith genaamt , ophetbegeeren, by de t'zaamen-fpraak niet

verfcheen , maar daar van afliep , zoo gaf dit voor de Gereformeerde

een groot voordeel en doorbreuk. En eeven zoo hadde Bucerus aldaar ook
eene conferentie , te Cambrids met de Papiften , iri 't Jaar 1550 gehouden.

In Duitsland is hierna, in 't Jaar 1557 , een nieuwe t'zaamen-fpraak te

Wormbs , zeer beroemt geweeft , welke op den Ryksdag , te Regens- w°trabT'

burg beflooten was. Maar die voor de Proteftanten misbaarlyk daar uit

zag , doordien zy zelfs onder malkanderen, weegens het interim en Dr.

Majors zaak niet eens waaren. Waar over dan te vooren in Frankfurt , ee-

nige Vorften met haare Godgeleerden te zaamen quaamen , maar dat ook
niets hielp, om dat de gemoederen zo zeer tegens malkanderen verbittert

waaren , en daarom ook gecnen zeegen op deeze t'zaamen-fpraaken had-

den. Maar in September ging het Colloquium zelfs aan j en waaren

daar by op de zyde der Lutheraanen , Melanchthon , Schnepfius , Brentius

,

Jacobus Rungius van Gripfwalde , Johannes Pifiorius vanNida , en Georg Kargi-

ns van Ampach , gelyk ook de twee Notariflen , Paulus Eberus enjac. An~

drea. Op geene zyde hadde Julius Pflug , BifTchop vanNaumburg, de

voorzittinge , en de Affefforcs waaren . de BifTchop van Merzeburg , en

de Suffraganen* van Straatsburg , de Godgeleerde waaren , Petrus Cunifius ,

Staphylus , en noch twee van de Univerjïteitvzn Leuven. (0) Als men noch

naauwelyks in den reegel van ftrydigheeden , aangevangen hadde te dij'pu- ^"'"^^

teeren , zoo uitteden zich de ftrydigheeden onderde Godgeleerde zelfs Luite»-

zoo zeer , en met zulk een grooten ergernis, dat de Papiften zelfs niet
"'

verder wilden voortvaaren , en alzoo die ganfche zaak, zonden eenige

vruchtja met groote verwytinge weederzyds afliep. Want aldaar begon-

nen de vyf Godgeleerdevanjena, welke met Melanchthon niet te vreede

waaren , en Flaciaanen heeten , daar op te dringen , dat meneerftde
Adiaphorijlen en Interimiften zoude verdoemen , doch-wierden van de Wit-

II. Deel. A aa ten-

fa) Sleidanusl. XIII. & XIV. p. 37t.feqq.H0ttingcrusl.cp. 707. (»)Id.Lib.XVI. p.481.
Seckendorff. UIl.p620.feqq.628.631. (»)Vom Abfchieddes ColIoquiioderGefprachszuWorms,
Beticht dei Theologen und Gelchrten der Augsburgifchcn Confeffion zugethan 1557.
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jaatMD. tenbergers teegen gefprooken , 200 dat die met een e Proteftatie daar y$n
totMDC. we tro [;ken , en deeze zich aanbooden, om met de Papiften verder te

difputeeren , en daarom een fchrift lieten drukken , doch zulks van haar

niet verkrygen konden, doordien zy deeze oneenigheid der Lutherfche

met beide de handen aangreepen , en het haar hier na altyd voor wierpen.

Gelyk als zy dan opentlyk fchreeven , dar de Lutherfche Godgeleerde

zoo heftig teegens malkanderen zelfs ftreeden , als 'er noch nooit teegen

de Papiften zelfs gefchied was , en men niet wilt , welk deel by de Augs-

burgfche Confeffie bleef. Item , dat zy over de gewigtigfte Geloofs- punten

onder zich zelfs oneenig waaren , en daar over eikanderen in den ban dee-

den, en verdoemden, e. z. v. (ƒ>)

coüequi- 11. In 't Jaar 1559, ftelde de Koninginne van Engeland, Elizabetb,eene

wdtamn- conferentie aan , te Weftmunfter , tuflchen RichardCox , Grytida/I, White,
ftet' Baine, Watfon en andere , zoo wel BhTchoppen als Predikanten. De dof-

fen waaren, van de moederlyke taaie by den Godsdienft , van het gezag

der Kerken, en van de Miffe. Maar doordien de Papiften zonder de raad

van den Paus , zich niet vertrouwden om hiervan te difputeeren, zoo

naamen zy daar uit de geleegenheid , om by de eerfte ftryd van dien aart,

het difputeeren zich te ontrekken , zoo dat daarom niets daar van wierd

,

en de Gereformeerde daar op vrye macht bequaamen , om haar zelfs door

gantfch Engeland en Yrland vaft te zetten, (j) Twee jaaren daarna, in

't Jaar 1561 , heeft de Koning van Vrankryk , Karelde neegende, op

het aanporren van den Kardinaal van Lottheringen , in zyne teegenwoor-
?oiffi

' digheid , te Poijft niet wyd van Parys, de Gereformeerde haten difputee-

ren , welke waaren , Petrus Martyr , Beza , Viretus , Marloratus , Stuckiits,

Gaïlafius , Merlinus, Morellus, Boquinus, Spina en andere, tot het getal van zz

toe , die alle van den Koning zeekere geleide verkreegen. Beneevens den

Koning en Koninginne , hoorden ook alle de Hoovelingen en Juffers zelfs

toe , en de Koning maakte zelfs met een vertoog den eerften aanvang.

Waar op Beza dan eene fchriftelyke belydeniflë over gaf. De Paus-gezin-

de nu, baaden om eenige daagen bedenk- tyd, en zy antwoorden aan de ge-

dachte Kardinaal ook hier na,op de artykelen van't Avondmaal,wien Beza

vveeder wilde antwoorden , doch dit wierd tot op de naafte byeen-kom-
fte verfchooven. Tot deeze nu wierd niemand , als de t'zaamen-fpreekers

zelfs toegelaaten , en als Beza zyne verantwoordinge gedaan hadde , zoo
eiichte de teegen-partye van hem , dat hy de Augsburgfche belydenis

zoude moeten onderfchryven 5 het geene hy niet doen wilde. Daar over

verviel de geheele t'zaamen-fpraak , gelyk als de voorige , zonder eenige

vrucht altoos , en de partyen hadden hier na maar meerder ftoffe

omtetwiften, en onder zich dit en dat te zeggen , en malkanderen voor

te werpen, (r)

Baaden. **• Ontrent het einde van de voorige eeuwe nu , wierd 'er noch eene

conferentie te Baaden aangeftelt , in 't Jaar 1589 , van de Markgraaf

Jacob , welke aanving van de Lutherfche Godsdienft te wankelen , na dat

Job. Piftoms van Nida , die tot de Papiften afgevallen was , zich hadde laa-

ten verluiden : hy wilde de Lutheraanen alleen maar met de Schrift ftom

maaken , desweegen dan de Hartog van Wirtenberg , naamelyk Lodexvyk,

cenen dag den 5 Novemb. tot eenet'zaamen-fpraakeaanftelde, en zyne
God-

(p) Laur. SurinsChron.p. 260. Vid.omninoMelanchthon Epift. Votum. 1. 1G6.&4S1 & alibi.

Camerarius Vita Melanchthon p. 3Óffeqq. Ofiander Cent. XVI. p.6<-$\ AltingiusHiil.Kerbrm.

Palat. p- f3. & omnino Frid. Fornerus in Hiftor. hujus Colloquii Anno 1624. edica. (q) Eman.
Meteranus 1. i.Hifl. Belg. Guil.Camdeuns Annal.Elif. I. i.adhuncAnn. ócjuellus in AdisMS.
ap. HottingerumSec.XVl. P.lll.c. 3.p. 768.feqq. (r)Thuanusl.XXHX.p. n<5- Petrus Martyr

& Guil. Stuckius in Aöis ap. Hottingerum 1. c. p. 714. Petrus Suavisl.v. Hitt. C. Trid.p.joa.

Chytrxus l.XX.p. y26.H0rnbeckiusl.IV. Summ.Controv. p. 266.
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Godgeleerde Dr.Jacobus Andrea \ en Dr
. Jacobus Heerbrand , alsook, D r•i«'»in.

Stepbanus Gerlach en D r
. Andreas Ojiander , naar Baaden zond. Hier wierden

nu vier zittingen in twee daagért , mttpraliminaria toegebracht, en eer

1 men noch eens tot de hoofdzaak quam , de t'zaamen-fpraake zelfs afge-

1 brooken,alwaar Piftorius nu Jacobus Andreafan deezeaan die defchuld gaf;

1 de eerfte zoude zeer moeyel yk daar over geweeft zyn , dat de ander niet

: loqice genoeg hadde willen difputeeren 3
de Lutherlche hier teegen. wierpen

Piftorius, duivelfche loogens en zatanfche lafteringen voor. De Markgraaf

zelfs befloot eindelyk dedifputatie , met betuiginge van zyn misnoegen,

en dat zyn oogmerk niet bereikt wierd , zoo dat hy ook hier na opently k,

neevens zynen Hofprediker , Job. Zebendner , tot de Papiften overgetree-

den is. (O Hy ftelde echter al in 't Jaar 1590 , te Emmendingen , in %™%£-

'tBrisgou , noch eene t'zaamen-fpraake aan , daar in dezeeven zittin-

gen gehouden wierden, voornaamentlyk, tufichen Joh. Pj/>/>«x,den Straats-

burgzen Godgeleerde , en Georgius Harflhuts , en zulks over de booven-

eenoemdeftofte, naamentlyk, van den artykel der Kerke , enhaarebe^

ftendige geduurzaamheid. Waar by het 'er al weederzeerverwert toe

ging , en de nerts-tochten zich van alle kanten heftig uitteden, zoo dat

die conferentie ook al zulk een ellendige uitgang kreeg, en de Papillen

niet genoeg daar over triumfeeren en pocchen konden, (t) En dit zyn

dan de t'zaamen-fpraaken der Proteftanten met de Papillen, daar nu de

andere noch by gevoegt moeten werden , welke de eerfte onder zich zel-

ven gehouden hebben.

13. Als nu de oneenigheeden onder de Proteftariten zelfs , allengs- coiioqui-

kensaanwieiien, en dat 'er anders geen middel tot eenigheid wilde helpen, p™?^.
zoo zocht men onder anderen , ook door zulke t'zaamen-komften daar ,ente

in te voorzien. Dair toe wierd dan het bekende Colloquium , oft'zaamen-
ïrput*1

fpraake te Marpurg , in 't Jaar 1519, op de beftellinge van den Landgraaf

Philips gehouden, waar over een iedere partye zyn byzonder oordeel , na

zyn eige belang uitgefprooken heeft. De Papillen hebben de gantfche

zaak maar belpot, doordien ze zonder eenige uitwerkinge vruchteloos

afgeloopen is. De Gereformeerde hebben zich eene byzondere wys-

heid daar by ingebeelt , en de Lutherfche hebben de bedryven van Luther

daar by , voor eene groote ftandvaftigheid uit-gegeeven, gelyk als eert

zeeker Schryver heel wel aanmerkte. («) Het oogmerk van de laatftë was,

de Zwinnliaanen te weederleggen , en van zyn gevoelen niet het alder-

minfte at te wyken ,
gelyk als hy ook aan de Landgraaf fchreef. Doch van

de andere wift hy ook wel.dat zy niet wyken zouden, (x) En hy liet zich

alzoo ongaarne tot een t'zaamen-fpraak beweegen , ja Zwinglius zelfs

zoude ook naauwelyks van de Straatsburgers daar toe bewoogen zyn ge-

weeft , (v ) z°° dat het begin aireede gedwongen , en waarlyk de hande-

linge zelfs daar door zonder nadruk en zeegen geweeft is. De twift-

zaak en de andere omftandigheeden , zynindeDuitzefchriften vanz«-

tber na malkanderenteleezen : (z) waar van echter eenige aanmerkelyke

narichtingen der Gereformeerden alwyken , zoo naamentlyk , als

het eens ieders voordeel met zich brengt, (d) Doch de meefte Schryvers

getuigen , dat het 'er toen ter tyd nochaltaamelykbefcheidenen vreed-

lievende toe gegaan is, en dat de Godgeleerden zich ook van allen twift

en heevigheid al vry wel onthouden hebben. (b~) Gelyk als zy het dan ook
Aaa z in

(j) Vid. AöadcsColloquiizu Baden gehalten, Tubingen 1^90 40. Olmnder Cent. XVI. Hill.

1 lV.c37.ap. ioyó.ad io^.Joh.FechtiusHift.Colloquii EmmendingenfisC. ll.feqq.(0 Idem

1 c. c 5-. teqq. («) Seckcridorff 1. II. p. 1 36. (x) To. IV. Altenb. p. 5-60. (y) Hottinger. Hilt- Ecclef.

Scè.XVl.c.Vl.P. lV.p.44i.feqq.^)To. lV.p.f6i.feqq.(d)Vid.Hi)ttinger.].c.&p.4fi.feqq.

Ho'fpinian. p. II. Hilt. Sacram. p. 81. leqq. Scultetusp.I. Annal. Euang- p. 206. & 2.29. feq. (jb) Jo-

a
ch.CamerariusVitaMc!.p. 122,1.
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jaarMD. in alle punten , teegen het Pausdom wel eenigwaaren, uitgenoomen al-
«ot mdc.

|een ja£ va(1
.

t Avondmaal, (c) Waar in wel de Gereformeerde verzeeke-

ren willen , dat alle ftryd bygelegt geworden is, behalven alleen op het

woord corporaliter , of iichaamelyk : (d) waarvan op zyn plaats meerder

zal werden gelprooken. Ondertuflchen ziet men ook wel uit Luthers

fchriften.hoe hy Zwinglius en dezynen Chriitelykte lieven waardig geagt,

maar voor geene broeders gehouden heeft , fchoon hy wel een Chriftely-

ke en vriendelyke eendracht en liefde toe gegeeven,en anders goede hope

Befluit noch gehad heeft, van verder te zullen koomen. (e) Het befluit weegens

"ndmaai net Avondmaal , luide in het byzonder alzoo : „ Het eene deel zouden

„teegen het ander , de Chriftelyke liefde bewyzen , zoo verre als een

„ ieders geweeten het eenigzins lyden koft , en beide de deelen zouden

„ God almachtig vly tig bidden, dathy haar door zynen Geeft, in 't rech-

„ te verfiand verfterken wilde : naamentlyk , of zyook malkanderen

„ niet zouden konnen verftaan , of het waare lichaam en bloed Chrifti,

„Iichaamelyk in het brood en den wyn was of niet. De Godgeleerde nu,

welke deeze artykelen onderfchreeven , waaren , Luthcrus , Melanchthon,

Juflus Jonas , Andr. Ofiander , Joh. Brentiiu en Stephanus Agricola van Augs~

burg. Op de andere zyden deeden het , Zwinglius , Oecolampadius , Buce-

rus en Hedius. De Godgeleerde uit Heflenland hebben, uit gewichtige oor-

zaaken, en licht wel als middelaars, dit niet onderfchreeven, opdat

zy aan geen deel eenig nadeel beweezen. Alhoewel ook Melanchthon zelfs

hier na vertelde , dat alle de andere x.<i<p*,TTti<rtamt , of ftomme perzoonen

ge^eeft zyn , en dat Luther alleen alles verricht hadde. Det'zaamen-

fpraake aan zich zelve duurde niet over de drie daagen , doordien de nieu-

we ziekte , het Engelze fweet genaamt , doen ter tyd te Marpurg zeer

regeerde , en de Landgraaf zch haaftelyk van daar begaf. Q ƒ)
14 Naderhand zyn 'er noch weieenige andere zulke t'zaamen-fpraa-

ken gehouden geworden , maar met eeven diergelyke , en by naai Hechter

uitflag , alhoewel zyook zoo beroemt niet zyn , alsdeeerfte. TeUim,
coiioqui- difputeerde , in 't Jaar 153 1 , Joh. Oecolampadius tnGeorgOfwald , met mal-

üTm? kanderen over het artykel van 't Avondmaal, eneenige andere punten t

waar van de eerfte de leere van Zwinglius , en de laatfte die van Luther ver-

weeren wilde. Verders is in 't Jaar 1 f 60 bekent geworden, hetHeidel-
Heidei- bergze colloquium, waarin iVilhelm Klebitz der Gereformeerde partyever-

deedigt heeft , en Maximiliaan Morlin en Joh. Stoffel , die van de Lutheraa-

nen. Vier jaaren hier na , heeft de Keurvorft van de Palts, Frederikde

derde , neevens de Hartog van Wirtenberg , al wederom de Godgeleer-
Mwibmn. de , in't Kloofter Maulbrun, te zaamen geroepen. Alwaar dan, op de

zyde der Gereformeerde verfcheenen , Baquinus , Dillerus , Urjinus,

Datherius , Eraflus en Xilander ; en van weegen de Lutheraanen , Bren-

tius , Andrea , Schnepffliu , Bidenbachius , Fifler en Lucas Ofiander , welke

,

gelyk deeze zelfs fchryft , Chriftus zaaken dreeveit , alhoewel Dr. Andrex

alleen difputeerde , en de andere maar alleen toehoorden. Deftoffènu,

was van 't Avondmaal, en de daar uit voort koomendevraagen, van de

alomme teegenwoordigheid der menfchelyke natuure in Chriftus. Van
deeze zaak dan wierd voor en teegen gedj/puteert , tot dat 'er eindelyk

,

doordien niemand den ander iets toe wilde geeven , om meer vergeeflche

woorden te myden , een einde van gemaakt wierd. Daar dan naderhand

onderlcheidene ftryd-fchriften over gewifTelt , en de ergernis daar door

maar

(e) Melanchthon Epift. ad Camerar. P. I. Confil. Theol. p. 82. feqq- (<?) Hottingems 1. c. (<) Epift.

ad Jac. Pravert. ap Audores Hift. Aug. Conf. p. 96. (f) V id. Au&or. cit. & D. Chytrsus hiiiï

.

A.C
p. 633. Sleidanus 1. VI. fine. Matthefius Leb. Luth. VI. Pred.
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maar merkelyk meerder geworden is. (g) Noch Jaater quaamen de God- j»r md.

geleerde , byzonder D'. Andrne en Beza , te Montpeljard , in 't Jaar 1 586
I<K MDC '

te zaamen , en difputeerden van de toenmaals (Irydige artykelen , na dat Mompe-

Hendrik , Koning van Navarre , aanleidinge daar toe gegeeven , en de in

ballingfchap fwervendé Franlchen daar by verzocht hadde. De zaaken
betroffen de Artykelen van 't Avondmaal , van de Perzoon Chrifti,

van de beelden, orgelen enaltaaren, vanden Doop en van de Genaade-
verkiezinge. Nadat men lang over en weedergetwift hadde, zoobleef

het doch altyd by het oude aficheid : Zy konden eikanderen niet voor broeders

erkennen , en moeden de doolingen weederleggen, e. z. v. Waar over dan vart

weederzyden heftige ftryd-fchriften uitquaamen , welke nu noch van den

zin deezer lieden konnen getuigen. (/;)

15. Met de VVeederdoopers nu , zyn de navolgende aanmerkens- coiióqaia

waardige difputatien gehouden. Eerftelyk ordineerde de Keurvorft Trede- w«d«-

tik t van de Palts, in 't Jaar 1571 , een t'zaamen-fpraak met haar , te F?a°nkén-
te

Frankendal , niet wyd van Spiers, doordien zy in zyne en de nabuurige dal *

landen , zich zeer vermeerdert hadden. Deeze duurde dan van den z8

May af , tot den 1 9 Juni toe , waar by dan alle deeze menfehen een ze&-

ker «releide gegeeven wierd , terwylen zy echter zoo veylig niet waaren,

want men veele van haar gevangengezet, van haare goederen berooft,

of anderzins vervolgt hadde. De t'zaamen-fpreekers van haare zyde,waa-

ren Diehold Winter , RaufTifcher , Hans Bucbel , Anflat Haverman, Peter

Scberer , Walter van Sleftad , Joofi Meyer , Fejox Federer , Hans Sadeler»

Claas Simmerer , Hans Rannig , Philip Joo(Ilin, Hans Braker , Peter Hut en

Leonhard Summen. (i) Die men licht , weegens haare vreemde naamen aan-

geteekent heeft. Van de zyde der Gereformeerde partyen,waar de voor-

naamfte , Petrus Datbenus , wien by gevoegt was , iVenceslaus Zuliger ,

Guilielmus Xylander enMartinus Neander. Dedifputatiezelh , gefchiedein

\j handelingen, en de Godgeleerde beklaagden zich,dat zy der Weeder-
doopers reede en leere niet verdaan konden. Als ook dat deeze alleen

maar op de bloote text der H. Schrift, zonder eenige menfehelyke ver-

klaaringe hadden gedrongen , op dat de klaare woorden Chrifti , door

het vernuft niet verdraait en verdonkert wierden, het welke den Predi-

kanten ongeleegen was. Waar uit licht te zien is , dat ook deeze moeite

te vergeefs geweeft is , terwylen de eene partye den zin en meeninge van

den ander niet eens kon vatten , ik zwyge noch van weederleggen ofver-

werpen. (£) De Weederdoopers drongen ook fcherp en ernftig op de ver-

beeteringe van 't leeven , by de Gereformeerden vry-uit ; wanneer zy alin

de leere eens waaren , zoo zoude zich doch bet booze leeven der geene , die zich

recbtgeloovige noemden , met de haare nietfchikken. De goede Keurvorft be-

loofde noch , hy wilde toe-zien , dat zyne onderdaanen vroom wierden:

maar dewyle het in zyn macht niet ftont , zoo waaren alle zulke aanflaa-

gen te vergeefs. (/) delyk als ook de gantfche zaak zelfs geen andere uit-

flaagen hadde , als dat men de Weederdoopers maar des te felder over-

viel , en doordien deeze veel, tot befchaaminge der Predikanten , inde

Aaa 3 t'zaa-

(g) Vid. Epitome ColloquiiMaulbrunn. inter Theol.Heidelberg. & Witteb.de CoènaDom. &
Maj. Chrilt. Tübing. if6y. It. Brentii gründlicher bericht vom Colloquio. Maulbrun.15-64.it.

Epitome colloq. Maulbrun. cum Palatinorum refponfione ad epitomen Witteb. Tbeol. Heidelb.

15-66. 40 Oliander 1. III-c. 5-9. p. 791. {h) Afta Colloquii Monopelg.Tub. 15-87.40.Jac. Andrex
Kurtter Begrif und grundliche Beantwort. Th.Betjeautdie AöaHochgedachtesColloquiiTub.
1 5-88. 40. Beza: refponfio ad Aöa Colloq. Genevae 1 5S9. 40. Schonbergii Epift. ad Belgicas Ecclefias

de hoc Colloq. Francof. 1614.Ofianderl.IV. a.c. 23^33. (»)Cloppenburgiusingangr£ena Ana-
bapt.p. 230. ]oh. Henricusüttius Annal. Anab. adh. An. p. 15-7. (k) Frotocoll , dat is, alle hand-

lung des Gefpr'a'chs zu Franckenthal mit denen , fo man wiedert'auftèr nennet
,
gehalten p. 677. &

AcY.VH.p.133. CO Ibid. 1. c.
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t'zaamen-fpraak aangeweezen hadden , zoo wierd haar alle religions-

vryheid en zeekerheid voort c'eenemaalbenoomen. (m) Waar toe men

ook een andere oorzaak voonvende.om dat zy zelfs teegens des Keurvor-

ften bevel,onder de t'zamenfpraak gepredikt en gecomminkeert hadden.(«)

In't gemeen was het hen leet , dat de Weederdoopers daar door niet bekeert

waaren geworden.{f) Daar doch deeze van die eerft beeteringe van haar god-

deloos leeven afvorderden , die ook daar op niet in te brengen hadden, en

men alzoo twytTelen mocht, welk deel eene bekeeringe meed van nooden

hadde. (ƒ>)

\6. By na eeven zoo ging het met de andere t'zaamen-fpraaken, daar

onder in 't Jaar 1 ƒ78 , van den 27 Febr. tot den 17 May , een te Embden,

in Ooft-Vriesland , aangeftelt wierd , en dat op 't bevel van GraafJohau

van Oott-Vriesland , en op het goed- vinden van 't Synode te Enkhuizen , met

die Weederdoopers , welke zich Vlamingenen Mennoniflen noemden.

Waar van , onder den naaam van de Graaf , uit het protocol , in de Vrieffche

taaie daar van uit gegeeven , het volgendein 't byzonder verrek werd;

De geleegenheid daartoe, was, dat zich de Voorftanders der Weeder-
doopers zelfs te Embden vergaadert en beroemt hadden,hoe dat zich nie-

mand met haar inden^M/fdorftinlaaten, hetgeen de andere zeer ge-

daan hadde, waar door ze eindelyk wel tot een t'zaamen-fpraak moe-

ften verftaan. Deartykelen, daar van gedifputeert wierd, waaren deeze:

I. Dat God Vader , Zoon en H. Geeft , zyn drie zelfs onderfcheidene Perzoonen
,

en echter een eeuwige waarachtige God en Goddelyk Weezen, 2. Fan des men-

fchenfcheppinge. 3 . Van den val des menfchen en zyne verdorventheid , en dat daar

de erf-zonde , en het verlies van de vrye wille uit voort komt. 4. VanChriflus ,

naamentlyk , dat Jefus Chriftus een waar menfch in een Perzoon zyne menfcheid

aangenoomen hadde , uit de zelfflandigheid van Maria zyne moeder. 5. Valide

Rechtvaardigmaakinge en heiligmaakinge ofweedergeboorte des menfchen. 6. Van

de goede werken. 7. Van de Gemeente Gods , en waar aan men die kan kennen.

8. Van de verkiezinge en beroepinge der Predikers ofDienaars. ^. Van den Doop ,

en of men ook de jonge kinderen des Verbonds doopen moet. 1 o. Van des Heeren

Avondmaal. 1

1

. Van 't rechte gebruik of misbruik des bans. 1 2. Van de Hooge-

Overigheid. 1 3 . Van den eed, en het volkoomen verftandvan het vyfde Cap. Matth.

14. Van de opflandinge van ons vleefch. (f) Van dit alles is 'er in 124 han-

delingen , wydloopig gedifputeert , daar zich de Weederdoopers zoo
verklaart hebben , alswy by haare Hiftorie , in 't byzonder zullen zien.

Haare naamen nu waaren de volgende : Hans Bofchaart , Paul Bekker ,

Chriftiaan Arents , Brixius Gerrits , Pieter van Keulen , Joh. Uphorn. De Pra-

fidenten waaren , Okko Friefz , Droft te Embden , Heimer Diurley , Onno Tyab-

born , Hendrik Geides , enPaulinus. Van weegen de Predikanten, waaren daar

by *. Menfo Alting , if'icherus , Mellefms , feite Ruwerdi , Joh. Petrejus , en

Joh. Nicajius. (r)

17. Eindelyk is 'er ook een diergelyke conferentie te Leeuwaarden in

Vriesland voorgevallen , in't Jaar 1596, van den ióAuguftus tot den

17 November toe, en zulks maar tuffchen twee perzoonen, naament-

lyk , Ruardus Acromus , Predikant aldaar , en Pieter van Keulen , Dienaar

der Mennoniften. De at~la daar van.zyn onder den naame van Graaf ivillem

Lodewyk van Vriesland uit gegeeven , daar inde voorreedeftaat, dat alle

andere Weederdoopers daar toe wel genoodigt wierden, maar die beide

gedachte mannen hadden alleen maar gedifputeert , behalven dat 'er van

wee-

(m) Thuanus 1. XLHX. p. 1020. (n) Protocol, p.696. (o)FechtiusTab. Chron. Hift p.944.
(p)Vid. omnino protocollum & aöa colloquii zu Franckenthal. 15-73.40. (j) Protocol, d.i. Alle

handlungen des Colloquii zu Embden, gedrukt Anno 1 5-97. 4». p. 1 . (r) Ibid. p. 372. Ottius Ajmal.

Amiïb.p. 166.
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weederzyden , eenigè deeze by géftaan hadden. (O En uit hetwydloo- ïn,
**JJ: J

pig protocol , zift men , dat by na alle ftrydige punten voorgekoomen ge-
1°

weeft zyn. Gelyk als dan de Uitgeevcrs ongemeen veele doolingen aan

pietcr van Keulen voor wierpen , welke zy vreemde , gevaarlyke , en onwaare ma-

nieren van fpreeken noemen. (/) Doch waarjteegen deeze ge zegt heeft : Dat

zyne reedenen Ruardus te fterk waaren. (ji) Zoo dat op deeze wyze noch-

rnaals de eene partye den ander niet verftaan heeft , en dat vervolgens het

Mputeeren ook te vergeefs isgeweeft. In dit Protocol word ook gedacht,

hoe zich de Weederdooper beklaagt heeft , dat zyn teegen-partye uitvluchten ge-

zocht , en zyn toevlucht tot de Pre/ident genoomen heeft , doordien hj hem niet vol-

doen konde. Item , dat de oorzaaken der vervolgingen , van de Predikanten eerft

afkoomen , en dat Ruardus teegens de ordeninge der Commiffariffen gehandelt heeft,

e. z. v. (x) Uit alle het welke klaar blykt , dat de Predikanten waarlyk op

deeze menfehen verbittert waaren, en daarom ook alle bedenkelyke be-

I fchuldigingen te zaamen gebracht hebben , die men in het gemelte Proto-

col overvloedig vind. (j ) Waar door dan de uitgang van deeze t'zaamen-

fpraak ,
gelyk als alle andere , nochmaals ellendig en verkeert wierd , en

deeze lieden zondaars zyn en blyven moeften , waar van by haare Hifto-

rie meerder zal gehandelt werden.

1 8. Nu is noch overig , om van die t'zaamen-fpraak en difputafie iets te colloquia

gedenken , welke onder de Lutherfche zelfs , en haare eigene ftrydende jJS^S"

partyen voorgevallen zyn , welkers voornaamfte Hiftorie echter tot de ^™< te

ftrydigheeden zelve behoort. De difputatie , welke te Weimar , tuffchen

Viftorintis Strigelius en Matthias Flacius , van de vrye wil , in 't Jaar 15 60 ,

in 't begin van Auguftus een gantfche week lang gehouden wierd, heeft de

celeegenheid tot de groote ftryd , aangaande de Erfzonde , gegeeven.

Maar doordien dezelve Hiftorie , den ftryd van Flacius wel het meefte

raakt , en ook verklaart , zoo zal ik die zoo lang aan een zyde zetten,

en tot daar toe fpaaren. (O In 't Jaar [ƒ61, is 'er eene byzondere te zaa- Lunet*» .

men-komfte te Lunenburg gehouden, en zulks wel ter geleegenheid van burs-

de fweevende oneenigheeden , tufTchen de Wittenbergze , Leipzigers

en andere Godgeleerde, inzonderheid, weegens het Avondmaal. Daar

dan de Predikanten in Needer-Saxen , te Lubek , Maagdenburg , Brons-

wyk , Lunenburg en Wifmar , welke het met de de Jenaafche Godgeleer-

de , teegen de Wittenbergfche hielden, te Lunenburg te zaamen quaa-

men , en met den ander te zaamen-fpraak gehouden hebben. 1 . Van Me-
lanchthons boek , het Corpus Doftrina genaamt. %. Van de verdoeminge der

eeener , die niet recht-geloovig waaren , en 3. van de Jurisdiclie des Room-

fchen Paus. (d) Doch dit heeft desgelyks , gelyk als alle de andere , maar

meer hout in 't vuur gebracht, en ftoffe tot twift en teegenwerpinge ge-

zeeven ,
gelyk als men uit de ftryd-fchriften van de zelve tyden , hier on-

der noch naader zien zal.

1 9. Naderhand il*er byzonder veel fpreekens en fchryvens van de

t'zaamen-fpraake te Altenburg geweeft , die van den zo O&ober 1 568 af, AItenburg

tot den 9 Maart 1569 toe , tuffchen de Keurvorftelyke en Vorftelyke

Saxifche Godgeleerden gefchied is. Deaanleidingedaartoe, waaren de AanI(.idia .

eruwelyke difputen en oneenigheeden , tuffchen de Wittenbergze en Leip- sedaai

ziger Godgeleerde , eensdeels , en de Jenaafche en overige Thuringfche

,

of Vorftelyke Saxifche Predikanten , die nu al langen tyd geduurd had-

den. Als nu Hartog Johan Wilhelm de Predikanten , die het gevoelen van

Villo-

(s) Protocol, d. i. Die gantie handlung des Gefpra'drs
,
gehalten zu Lewardcn in Friesland.

Franeker 1^98. 40. (»)Ibid.pra£ («) lbid.Actione46. (x) A&ione 6. 38. & 40. (y) Vid. prsefatio

ibidem. ft) Vid. interim dilputatio de orig.peccato & libero arbitriointer Match. Flacium& Vict.

Sttigelium habita. (a) Wilhelm Strateman.Theat. Hiltor. Epift. X. p. 1068.



37 2 KERKELYKE XVJ.Voek.

jaar mp. vitlorinus Strigelius niet hadden willen aatineemen , en van des Hartogs
IotMDC

' broeder uitgedreeven was, weederom in 't land gelaaten hadde, en dat

hy de teegenfpreekers der Adiaphoriflen en Majoriflen ftyfde , zoo ontraa-

de hem de Keurvorft Augu/lus,op het aanhouden van zyneGodgeleerde.dat

zeer. En als die maar eens een t'zaamen-fpraak voor-geflaagen hadde.zoo

drong Anguftus daar zoo lang op aan.tot dat hy daar in verwilligde. En alzo

fT/ekers"" quaamen dan uit Keur-Saxen te Weimar by een Dr. Paulus Eberits , ZX Henr.

Salmutb , Dr. Andreas Freyfchub , Dr
. Petrus Pratorius ,

Dr. Cafpar Creutziger

de Jonge , Mr. Chriftiaan Schuts en Mr. Henr. Möller , neevens eenige van den

Adel als Prefidenten j van de andere zyde quaamen aldaar: Dr. Joh. wi-

gand. Dr.Joh. Frid. Ccelejlinus , Mr. Chrijloph. Frenaus, Mr.Barthol. Rofinns,

Mr- Alexius Brefnicerus , Mr
. Timoth. Kircbnerus , Mr . Mart. Burggravius , nee-

vens eenige van den Adel en Juriften. De Hartog Johan. Wilhelm , had

zelfs devoorzittinge, tot dien einde, op dat het onder de onrufiige hoofden

doch vreedzaam toegaan mochte. (b) Alhoewel de Schry vers doorgaans niet

Haar he- te minder bekennen, en ook klaagen, dat de verwoetheid en grimmigheid
vigheid. jgj. Godgeleerde zich zoo gruwelykgeopenbaart heeft , dat het niet an-

ders als loutere ergernis gegeeven heeft , en geen zeegen ofvrucht daar

by te verhoopen is geween;: Zyivaarenzoo heftig op eikanderen verbittert

geweejl , dat zy niet alleen zelfs malkanderen in opentlykefchriften , op het gruvee-

lyk/ie uitgemaakt engefchandvlekt hebben , maar dat ook de Vorften zelfs , teegen

den ander in de uiterfte vyandfcbapgeraakt zyn. (c) De artykelen,waar over zy

zouden handelen, waaren deeze : i . Van de rechtvaardigmaakinge des Geloofs.

i.VandevryeJVille. ^.VandeMiddeldingen (adiaphora. ) In 't begin van de

difputatie , gelyk als het altyd gebeurt is , wilde geene partye den anderen

wyken, en zy gebruikten daar by teegen malkanderen, debitterfie enfehim-

pigfte woorden, (d) zoo dat de Keur-vorftelyke Godgeleerde.zelfs noch by

het eerfle artykel,al niet verder wilden voortvaren,maar het by den Keur-

vorft daar toe brachten , dat de gantfche handeling opgehouden wierd.

Gevolgde Hier op ging nuhet fcheldenenfmaalen , befchuldigenenlafteren, tee-

gen malkanderen , in openbaare fchriften eerft recht aan : De Keur-Saxi-

fche wierden van andere niet alleen befchuldigt.dat zyde t'zaamen-fpraak

uit loutere vertzaagtheid en een quaad gevveeten afgebroooken , maar

ook , dat zy hetvoorheene, op allerleye wyze zelfs gezocht hadden te

beletten , en alzoo het licht gefchuuwt. (_:?) Die daar reegen , klaag-

den de andere opentlyk aan : Dat zy de Acta hadden verval/ebt, dat 'er gant-

fche (lukken in haare uitgeevingen daar uitgelaaten , en daar teegen andere vreem-

defchriften , die ten deele niet aangenoomen , en ten deele niet voortgebracht waa-

ren , daar achter aangelapt , eene vergiftige voorreede voor aangezet , de

gantfche zaak valfchelyk vertelt , de form der artykelen moetwilligverkeert , en'

veele perzoonen met valfche achterklap befïvaart hadden, e. z. v. Waar uit de on-

goddelyke zin van beide de partyen heel klaar blykt. Het oogmerk
der Overigheid was geweeft , dat door zulk een t'zaamen-fpraak, het

ellendige en byzonder verdoemen en veroordeelen , in een onverhoor-

de en onafgedaane zaak, voortaan weg mocht blyven. (g) Maar deeze

men-
(b) Chytrxus 1. XXII. Sax. p. 580. (c) ld. ibid. p. ƒ81. & Ofiandcr Cent. XVI. 1. III.c.64 p.

8oQ.Kortholt.Sec.XVl.Hift.Eccl.c. III.p. 817. (ij Idem 1. o (e) HuttcrusConcord. Conc.Cap.
II. p. 28. (ƒ) Warhaffcer Bericht und kurtze warnung der Theologen beyderUniverfit'a'ten Leipz.

und Wittenb. von den neulich zujenaim Druk ausgegangenen Aften des Colloquiizu Altenburg

1 5-70. 40. in prxfat. (g) Endlichet Bericht und Erkiarungdcr Theologen beyder Univerlïta'ten Leip-

zig und Wittenberg , auch Superintendenten der Churfl. landen wider Flacium p. 46. Conf!

Scripta fequentia, Colloquium Altenb. de articulo jultificationis Jena* ad Salam 1 f70. Aöa ejusdem

cumbrevinarratione, quaeibigefta, bonafide ex originali defcripta Lipf. 1570. tol- & Germanicc
Witteb. fol. Bck'antnüs vom t'reyen Willen, fo ini Colloquiozu Altenb. hattefollenfürgebragt

werden von Füritl. Sachf. Theologen Jena 1 570. Beticht vom Colloq. zu Altenburg, aufl'den endl.

Berichtdcr Wittenb. Jena 15-70.

flryd
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c^*n AeeAen recht hec teegendeel , en beleedigden alzoo God en de jaic md.

1 nienicncii "<-v.uv.
n. c ^ 1 11 tot mdc-

Overieheid , zonder eenigen lchroom ongeltrart , en dat noch onder den

fchoonfchynenden naam vanyveren reine leere,

2c Zoo dat 'er eene grouwelyke verwerringe , op dit ongelukkig dif

mtteeren der Godgeleerde , volgde , gelyk als het toen ter tyd iemand be-

kende , en het een trijlem lanienam (droevige vleefch-bank) noemde. Kg£'
,,^ vtP T mds-heeren zelfs , geraakten niet alleen door de boosaardige gc

;

,dc£

verleidinge van haare gewaande Ziel-zorgers indood-vyandlchap , zoo

zeer zelfs , dat , wanneer de eene partye maar wat meer macht hadde ge-

1 d het tot een groot bloed-bad hadde kunnen uitvallen : maar de God-
' eerde zelfs ruften niet eerder , voor dat de eene den ander vernielt

hidde Gelyk alsdan, kort na Hertog Job. ivilbelms dood , deKeurvorft

de Trturingfche meeft uit het landjoeg , het welke op het aanhouden van

ne Godgeleerde , en haare wraakgierigheid gefchiede. JafchoonheE
'
1 't begin van de t'zaamen-fpraak zelfs was , zoo fchaamden zy zich over

1 are boosheid zoo gantfch niet , dat zy eikanderen in de verzaamelingen

niet eens wilden groeten , en met de verbitterde gemoedern onderling di-

fputeerden. ( animis acerbifimis ) (/') Waar by men dan wel licht denken kan,

war voor toornige helfche gezichten zy den ander moeten gegeeven heb-

l en tot ergernis der andere , welke Leeken heeten , en die zy in haare gru->

welykheid en vyandfchap gelyk als verkerkten (£) Als hier nadeftryd-

zaaken van Flacius , waar van hier onder volgen zal , noch altyd duurden,

n dat hier en daar zyne vrienden de andere teegen fpraaken , en haar ook

ver veelerhande huichelerye en andere zaaken befchuldigden,zo wierden
°

r onder
anderen.tweePredikantenteLindauinSclnvaben.genaamtr^i^^oiioqu^

Rupins en Sebaldus Scheffems, daar over bekent,met welke Dr.Jacob Andrea, aau,

die toen ter tyd een byzonderen yver liet zien, in 't Jaar 157?. aldaar

od het Raadhuis , in 't by-zyn van den Raad en Burgerye , difputeerde.

Daar dan beide de partyen , eerft haare belydenis , aangaande de erf-zon-

de afleiden , en Dr. Andrea naaderhand bewyzen wilde , dat de meenin-

ge 'van Flacius teegens den Bybel en de Symbolifche boeken vlak aanliep.

Maar nademaal Rupins niets altoos wilde toe-geeven , zoo maakte de Raad

een einde sxn het difputeeren , zond het Protocol aan verfcheide eenzydige

Godgeleerde , als naar Tubingen , Stutgard, Straatsburg, Ulrn en Memmin^

, welke dan Rupius veroordeelden : en als die beide Predikers haar ge-

voelen niet wilden onderfchryven, zoo wierden zy afgezet , gelyk als het

altyd in zulken handel van het machtigde deelgeprattizeert geworden is.

(h Hoe ongoddelyk nu diergelyke dïfputatien gevoert zyn , is ook zelfs

hier by openbaar , tenvyle men een langen tyd uit de Logica over en wee-

der getwift , en D'.Andrea , onder anderen aan Rupius gevraagt heeft , &*£ en

in quo pradicamentoConfulept> welken die geantwoord heeft: inpradica- 'wift.

mento fubflantia , waar over hy van de andere uitgelagchen wierd , die be-

wvzen wilden , dat dit woord iitpradicatnentorelationis was. (I) En met

zulke narreryen en woorde-krygen hebben deeze luiden de edele tyd

,

zoo voor haar zelven als andere , ellendiglyk bedorven.

x 1 Deeze zelve D r
. Andrea , ving in 't Jaar 1 5 7 1 , den 1 o Augufti met Difputat iC

-

Flacius zelfs , eene difputatie te Straatsburg aan, alwaar deeze man toen^ iili '

ter tyd , in ellende en op genade der rechtgeloovige leeven moeft : doch

in welke Flacius ,
gelyk als men klaagt , niet bekeert konde werden, (wi)

Ta deeze heeft hier na opentlyk gefchreeven: Dat alle Pfarheerente Straats-

II. Deel Sbb burg

(h) Chytrjeus Epift. ap. Fechtium Supplcm. H. E. p. 31 2. («*) D. Jac. Andreac ibid. p. 289. (^) Ofi-

and 1 cl lil. c 74.P. 85-3.30. Wigand. in Manich. p. ƒ34. (/)Stratcman.l,c. p, 1081. (m) A&*
Mansfd'denfia& Vinarienfia ap. Wiganduml. c p. 437.
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jaar md. burg wijlen , dat D'.Jacob het ook , indenaafle Latyyifche en Duitfche briefaai
tut MDC

fjem ^zeip naar bekent harJde,ook betuigde zulks een handfchrift van Matthias Ml
zeUnits , Pfarbeer te St. Wilhelmus, dat in 't laatje zulke eene t' zaamen-

fpraake alzoo geflooten geworden was , dat zy een Chrijlelyk en broederlyk verdrag

eenigheid en overeen-koominge in het artykel van de erf- zonde met den ander ge.

maakt,en met toereikinge haarer handen bekrachtigt hadden, (n) Flaciiis befwaar-

de zich ook zeer , dat Andrex die t'zaamen-fpraak verminkc uit gegeeven

hadde. Gelyk men dan in deeze uitgeevinge ook niets vind , dat zyn ge-

voelen niet begunftigen konde. (o) £n in 't korte , het liep nochmaals

met deeze t'zaamen-fpraake af , gelyk als met alle de andere, dat de

Boek-winkels met te meerder ftrydigheeden daardoor aangevult , en de

gemoederen van alle kanten meer geergert en verbittert wierden. En niet

anders ging het met de laatfte conferentie , welke wy nu noch te bezien heb-

coiioqiu- ben, naamentlyk, met die in 't Jaar 1583 , teQuedlinburg, injanuary

Q^edlm
gehouden wierd. Wy zullen hier van haaft wat meerder zien, nu zullen

burg. maar de noodigfte omftandigheeden in 't algemeen van onsaangewee-

zen werden. De t'zaamen-fpreekers dan waaren , vandeKeurvorftelyke

Paltzifche Godgeleerde : Timoth. Kirchnerits en JVilh. Zimmermannus j van

de Saxen : Nic. Selneccerus , Polyc. Lyferus , en Martinus Chemnitius , en van

de Brandenburgfche , Chriftoph. Comerus : op de andere zyde der Brons-

wykfche en Helmftadfche , waaren , Uglerus , de Abt van Mariendal,

Tileman Heshuize , Daniel Hofman , Joh. Malzius , Hofprediker by den Har-

tog Julius , Bafilius Satler en Henricus Capius. De aanleiding daar toe nu was,

dat de Bronfwykfche Godgeleerde , en pnder deeze , inzonderheid

,

Heshuize , met de Formula Concordiie , in zommige punten , en wel voornaa-

mentlyk,ontrent het punt der itbiquiteit,ofaangaande de leere der algemee-

ne teegenwoordigheid Chrifti niet heel geruft waaren , en men alzoo door

een onderlinge gefprek , die ftryd zocht af te doen, maar daar door te

weege bracht , dat die in der daad maar vermeerderde, zoo zeer zelfs,

dat 'er hier na maar des te heftiger en fcherper van de zaak gefchreeven

wierd. (ƒ>)

stoffevaa n. Daar bemoeiden zich wel eenige , om die zaak in der minne byte
dezelve,

leggen , en de voorftellingen der Bronfwykfche Godgeleerde , waaren de

volgende : „ i.Eifchten zy een Synode, z. Wilden zy eene andere ver-

„ klaaringe van de vrye wille hebben , als die , welke in het Concordie-

,, boek gezet was. 3. Zouden de harde en onbequame manieren van fpree-

„ ken , van Luther , of daar t'eenemaal uitgelaaten ofwat verzacht werden.

„4. Zoude 'er zulk eene hypothefts , of onderftellinge opgeftelt werden ,

,,daar in niet flechts in 't gemeen , maar in 't byzonder de doolingen

,

„beneevens de ftichters daar van , verworpen wierden. 5. Waaren 'er

„ verfcheidene zaaken in de Formula Concordia verandert , na dat zy onder-

„ gefchreeven waare geweeft. 6. Zoude de ubiquiteit , niet (gelyk als

„ in deApologie gefchied was ) opentlyk ftaande gehouden werden. Van
welke laatfte ftellinge men twee geheele daagen lang, naamelyk, den 14
„en 16 January gedifputeert heeft. Inzonderheid is aldaar van de voorge-

vallene veranderinge der gedrukte exemplaaren \anhet Concordien-bcek

,

gehandelt geworden , daar de Bronfwykfche Godgeleerde over klaag-

den , dat die met het gefchreevene , en het artykel van de vrye wille,

en andere punten niet overeen quaamen, waar van zy wel acht oorzaa-

ken

(n) In der Wicderlegung des Dialogi, fo D. J. Andreacverfalfchtund verflümmelttaflèn aus-

gehen in4<j. (o) Vid. Colloquium de peccatoorig. Epiltola ad Macium&hujusRel'p. cum refutari-

one D. J.AndiexTubingx 15-84. 40. (ƒ») Ofiander I. IV. c. 19. p. 949. Vid. Bericht von dcmCol-
loquio der ïu Qucdlinburg verfammletcn Theologen über den Artikel von der ubiquiiiit.it. das Ju-

dicium Heshuiiii von derfelben Apologie. Neullad. 1 f85
-

. 4 .
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ken by brachten , waarom zy dat gedrukte exemplaar voor het haare, jaar md.

dit zy onderfchreeven hadden, niet erkennen konden : waar van by de
tot MDC '

zelve Hiftorie meerder. Maar op de boven-gedachte punten , is 'er in

'c reces (uitftel) ^k befluit eindelyk gevolgt , en wel op 't eerfte :

Dat de Godgeleerde van weederzyden , aan drie Keur-vorken haare reede-

nen zouden bekent maaken , ofen waarom 'ervoor ditmaal een Synode noodig was'of

niet. Op het tweede , weegens de veranderde punten in het Concordie-boek,

dat zulke veranderingen in het verweer-fchrift weggenoomen zouden werden. 3 . De

reedenen van Luther , konden uit de aan-een-fchaakelinge en door andere midde-

len ,
gevoegelyk genoeg verklaart engeredwerden. 4. Zoude de hypothefis, of

onderflellinge , maar alleen by de uitterfie noodgedreeven werden. 5 . Weegens het

punt der algemeene veranderingen , dit zoude , ad referendum , uitge(lelt

worden. Op 't laatfte hebben de Bronfwykfche Godgeleerde nochmaals

verklaart , dat zy het proces , by deformula concordia; gehouden , geenzins

goed keurden , en alles op een algemeen Synode verfchooven , daar teegen

de keurvoritelyke antwoorden , dat dit nu na het gefchiedeproces, on-

noodig en al te"langwy lig was , om daar van te difputeeren , e. z. v. Verders

vond men goed , om niets altoos van deeze aften openbaar te maaken ,

maar alleen op eenigheid en vreede te zien ; het welke , hoe het gehou-

den is of niet, het ftraks volgende bericht toonen zal. Haare heftigheid

en bitterheid blvkt ook genoegzaam uit defchrifren, welke zy hier na

aan de Keur-vorften gezonden hebben , als waar in zy eikanderen op het

uitterfte fcherp aanklaagen,(^) zoo verre zelfs , dat de oude Chytraus

blyde was , dat hy daar van blyven mocht , alhoewel de andere daar over

zeer op hem te onvreede waaren , gelyk als men uit.zyn eige briefwel

ziet : (r) E 11 aldus is het uit Gods rechtvaardig oordeel en toelaatinge ge-

fchied , dat de Godgeleerde van deeze gantfche eeuwe, niet alleen in

fchrift en andere byzondere bedryven , maar ook in zulke openbaare

t'zaamen-komften , in 't aangezichte van zoo veele duizende menfehen

,

haares herten grond zoo dikmaals klaar ontdekt,en haare eigene fchanden

en gebreeken zelfs zoo zeer hebben laaten in 't licht koomen , het geehe

nochmaals de rechte toeftand der zelve tyden merkelyk heeft verklaart.

(q) Vid.omnino Leonh. Huttcrus Concord. Conc. c. XLV.ap. 2S0. ad 3i7.collatuscumHo-

fpinian. Conc. Difc. c. XIV. p. 247. feqq. (r) Epifl. ad Po'yc. Lylerum p. 1 1 62. Epift. Theol.

HET XVIII. HOOFDSTUK.
Vm de (/eloofs-belydenijfen

9 inzonderheid der

Lutheraanen.

T1. ^'i ^Ot deeze verzaamelingen , ter oorzaake van den Gods-
dienft , behooren ookdiebefluitenenfchriften, welke op
de reeds genoemde ofandere t'zaamen-komften , opgeftelt

zyn. En doordien de zelve een aanmerkelyk deel der Kerke-

lyke Hiftorien kunnen verklaaren , nademaal 'er zeer veel ftryds daar

over ontftaan is , zoo zullen wy die nu eens na malkanderen gaan bezien :

doch zoo echter , dat maar alleen de noodwendigfte omftandigheeden
,

volgens de zuivere Hiftorifche waarheid alhier voorgeftelt zullen werden,

maar de zaaken zelfs zullen aan de Godgeleertheid t'eenemaal overgelaa- -c be^T

ten werden. Vooreerft is dan te weeten , dat men ten tyde van Luther , fc1™boè-

en veele jaaren lang na hem , van de zoo genaamde Symbolifche boeken , ^™g-
B b b z en
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en van de daar na opgegeevene grond-leeren der artykelen , in zulk een

verftand en gebruik , als zy hier naopgekoomenzyn , niet het minfte

geweeten heeft. Maar men heeft toenmaals wel eenige byzondere fchrif-

ten met de Augsburfche Belydenis gelyk geftelt , gelyk als zulks de boe-

ken van dien tyd ook wel uitvvyzen. Alzoo telde noch, in 't Jaar 1 ƒ53 ,

een zeeker Predikant, te Frankfort, genaamt Hartman Beyer , onderde
boeken , welke het kort begrip der Chriftelykeleere voordraagen, de

Loei communes Melanchthonis , zyn Examen ordinandorum , en dan eerft de

Augsburgfche belydenis , insgelyks ook de Saxifche , welke aan het

Concilium overgegeeven zoude werden, (a) Ten minften is ook de Luther-

fche Kerke, zoo veelejaaren lang, ten tyde van iv.ther , in die vryheid

gebleeven, dat zy aan geen zulke voorgefchreevenegeloofs-formuiieren

gebonden is geweeft. Hier na heefc men de Augsburgfche belydenis, de
menfehen zoo verre als eene bekenteniffe voorgelegd

, gelyk ook de
naam (van Confefie') zoo luid, daar de Godsdienft in bevat was , en die

de Overigheid opgevolgt wilde hebben. Gelyk als die in 't Jaar 1557,
ook zoo uitgefchreeven is geworden. (£) En uit de klaare omftandighee-

den van die tyden is het heel klaar te zien , en niet te loochenen , dat het

waare , en eenige oogmerk der Augsburgfche Belydeniffe , en der ove-

rige geloofs-boeken , hoofdzaakelyk en alleen maar de voorftellinge en

bekenteniffe van die leeringen en ontwerpen is geweeft , welke de Lee-

raars, en Aanvoerders der Lutherfche Gemeentens toen ter tyd gedree-

ven , en voor waarachtig gehouden hebben. Want deeze eerfte beken-

ners hebben geenzins in den zin gehad, om haarenakoomëlingen in al-

les zoo naauw daar aan te binden , als het hier na wel uit krachte van het

navolgende bericht gefchied is. Enislztf^mvoorneemen, bydeopftel-

linge der Augsburgfche belydeniffe , der Smalkaldifche artykelen , en

van den Catechismus, wel zeeker geen ander geweeft, als dat hy zelfs

by zyne onderrechtinge , aangaande de bezoekinge, wel uitdrukkelyk

en oprecht bewyft, en daar meedehy zyne Chriftelyke befcheidenheid ,

aan alle menfehen , tot navolginge voorgeftelt heeft: wanneer hy uit een

ryp overleg der Chriftelyke vryheid aldus gefchreeven heefc : Alhoewel

ivy zulks niet alsftrenge gebooden kunnen laaten uitgaan , op dat wy niet NB. eeni-

ge nieuwe PauJJèlyke befuiten opwerpen , maar als eene enkele Historie ofgefebie-

denis , en daar by als een getuigenis en bekentenis van onsgeloove. (c)

%. In deeze zin nu , hebben de eerfte Reformateurs haarebelydeniffen

en andere boeken , alle opgeftelt , en dit zouden zy ook gewiffelyk niet

eens gedaan hebben , byaldien zy de fchrikkelyke geweetens-dvvang ge-

weeten hadden, welke men naderhand daar meedegeoeffent heeft. Want
gelyk als wy nu gezien hebben , zoo telden zy deeze haare belydeniffen ,

in 't begin onder de andere gemeene fchriften , zonder eenig onderfcheid

of verheffinge van dezelve , booven alles. En uit deeze Hifrorie ziet men
wel , dat het onderfcheid eerft hier na, by de overhand genoomen heb-

bende ftrydigheeden , uitgedacht geworden is * als wanneer men , tot een

voorbeeld, opdet'zaamen-komfteteLichtenburg, in 't Jaar 1576 , be-

flooten heeft : Dat degeweetens aan het Corpus Doclrinae van Melanchthon
niet gebonden zouden werden , noch dat men het zelve aan anderen , als een Sym-
bolum niet zoude opdringen , maar het zelve alleen voor een goed , heerlyk en nut.

boek houden. Hier teegen zoude naaft de drie Symbola , de Augsburgfche be+

lydeniffe , het Verweerfchrift , de Catechifmus en Smalkaldifche artykelen , als

een

(a) Heilfames Manual der fürnehmften artikel in fragundantwortgeftellet , Fr.incfurt rff4.
S°. inderdedicationandiePfaltz-graffinElifabeth. (J) General Artikel. A. 1576. [c) To. IV. Al-

tenb. p. 390.
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»Pn rrpoe\ aangenoomen werden, (e) Waar uit men klaar ziet, hoe ver- jaar md

anderlyk en lichtvaardig, het met de verheffinge en opdnngmge van zul-

ke Symbolifche boeken.toe gegaan is.tervvyle men de arme Gemeentens,

nu dit boek, en dan dat, tot een reegel voorgelegd , en andere hier ree-

gen weeder afgefchaft heeft , e. z. v. zoo dat wel de minftegeweetens

hebben kunnen weeten , waar aan zy zich houden , ofwel ke Godgeleer-

de zy vertrouwen zouden. Het byzondere verhaal van zulk een bedroef-

den handel , zal dit alles klaar maaken , envoor alaanwyzen , hoede'

laatfte geloofs-formulieren van zulke perzoonen afgekoomen zyn , wel-

ke eenzydig geweeft zyn , en daar door de andere maar zelfs èp 't lyf wil-

den vallen ,
gelyk als dan ook de zelve , niet van alle de lèedemaaten der

Kerken , maar van eenige weinige lieden , teegens welke doch het tee-

gendeel a\tyd geprotefteert en zich uitgezondert heeft , gemaakt geworden

ZVn.Waar by men by na niet eens op hét anderzins ondeugend fondament

nefteunt heeft , als ofnaamentlyk zulke menfchenlaft van de Kerke ge-

had hadden , om zulk eene beflechtingetedoen; maar wel, dat men,

als met geweld Is toegevloogen , endiegeene, welke zich niet hier na

voegden, verjaagt of anders afgefchaft heett. Daar het doch in waarheid,

allemenfchen aangaat , wat een zeeker Godgeleerde aan de Hooge-Ove-

righeid fchreef : „Dat 'er geen beeter middel, noch rechter weg is,

als dat de weereldlyke Regenten en Overheeden , voor haare perzoo-

"nen, de fchriften der Godgeleerde, maar voor al de H. Bybel, in waa-

re vreeze en aanroepinge van God , zelfs ook leezen , en dat ze haare

gewaande Ziel-zörgers hier in niet te veel toe vertrouwen , ofmaar al-

"leen met vreemde oogen zien zouden. WantdeHeereChriftus niette

"vergeefs fpreekt : Als de eene blinde den anderen leid, zoo vallen zy

j, beide in de grafr. (ƒ)

4. Maar nademaal nu zulke boeken, op de gedachte wyze, tot zulk ÉymhM,

een ongelyken oogmerk gebruikt zyn geworden , zoo heeft men de zei-

£

h

n

e boe-

ve ook met ongewoonelyke , en zeer aanmerkelykeeer-tytelsenlof- canonyk

\ fpreeuken , vereert en gepreezen. Maar inzonderheid hebben zich de
Ê4naaim '

'

andere partyen niet weinig daar aan geergert , dat men de Symbolifche boe-

ken , canoirici , of een reegel en richtfnoer der leerégenoemt heeft, daar men

doch de H. Schrift alleen daar voor aangenoomen heeft. Op dat het dan

des te grooter aanzien by de onvoorzichtige mocht hebben , zoo ontzag

men zich niet, om zulke boeken voor efeiwéu'**? ofvanGodonmiddelyk

ingegeevene fchriften uit tegeeven. Want alzoo fchreefmen te Witten-

i: berg opentlyk , in 't Jaar 1567, van de Angsburgfcht' belydenis. Deezeree-

i oei en richtfnoer der leere , is toen ter tyd door de ingeevinge ofvoorfchryvinge dei

i % Geep ( Spiritu S 1
. di&ante ) Van Mehnchthongefchreevengeivorden. (g)

En een ander heeft onlangs van de FormulaConcordia alzoo gefprooken.

ne inleiders van dezelve ivaaren van niemand anders als vanden H. Gee(l gedree-

\ ven , en hadden dit hooge werk ook aangevangen, (/j) Waar uit dan ook

van 'zich zelve volgde, dat zulke van God ingegeevene boeken , (gelyk

als zv noch onlangs van een zekerWittenbergfche Godgeleerde genoemt

werden) een reegel en richtfnoer van het geloove moeden heeten te zyn

,

gelyk als zy dan ook daar voor uit gegeeven werden.en wel z'onder eenige

uitdrukkelyke bepaalinge en beding, die men anders met de uitgevondene

onderfcheidingevan norma primaria enfecundaria, meenigmaal wel pleeg te

maaken. Alzoo fchreef dan een zeeker Godgeleerde , in 't Jaar ióoz

,

Bbb 3 aan

(t) Ap Hutterum Concord. Conc. p. 78. (f) D. Heilbrunner von der Augsburgfchen Confèflïon

wiederwartiecr Cenfur und urtheil der Papiaifchen Scribenten, p. 1 2 1
.
(g)To. Script. publ. Wittefc.

p 3
j-4 S X lil (b) Georg. Muller Biftorie des Conc. Buchs.P. II. c. 1

. § 1

.
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jiarMD. aan den Keurvorft , Chrifliaan de tweede: De voorzegginge wierdaltyd meer
tolUOC

' vervult : Op den avond zal het licht worden. JVant uit de Augsburgfche Bely-

deniffe^wFormula Concordix, blinkt zoo veelNB. goddelyks of'Godheid , (di-

vinitatis ) dat zy ook zelfs voor waardig geacht werd , NB. om een Canon,

reegel of richtfnoer des geloofs te zyn. (i) In welke recht fchrikkelyke en la-

KeëTides fterlyke woorden men dan deeze boeken , niet alleen totgoddelyke din-

cdóofs. gen , maar ook tot een Canon wel uitdrukkelyk gemaakt , en noch daar

en booven , aan de Schrift zelfs niet met een eenig woord gedacht heeft.

Een ander Schryver noemde Luthers Catechismus , en de Smalkaldifche arty-

kelen , g»t«w «w'S-^v en o'fSÓTxrov y.dvota. , de allergercchtig/le waage en reegel.

(k~) En elders befluit hy aldus -. Doordien ivy Lutheraanen heeten,zoo kunnen de

fchriften van Luther , van den reegel ook niet uitgejlooten werden. (/) Zoo dat

men alzoo uit zulke onrechte meeningen , diergelyke noch flimmer ge-

volgen heeft gemaakt:Gelyk als hier uit den naam van Luther,zyne boeken

tot een Canon gemaakt werden. Eeven gelyk als men de Augsburgfche Bely-

Sö°s-
d" denis, tot eengrondenflut ( firmamentum & fundamentum ) des Gereformeer-

dienrts. jen Godsdienfls aangaf : (m) om nu yan andere zulke uitdrukkingen alhier

noch te zwygen.

De schrift 4. Deeze maniere van fpreeken nu was zeer gemeen , dat men de Sjm~

ach^
se

bolifche boeken , met en neevens de Schrift zette, zoo wanneer mende
Canon , ofreegel der Lutherfche leere befchreef. Zomtyds wachte men zich

noch al , om zoo duidelyk zich te uitten, enmenfprak daar eenigzins

duider van : Dat men zulke boeken verkiezen moefl , welkers achtbaarheid niet

twyffelachtig was , gelyk als daar waaren , de boeken der Propheeten en Apoflelen,

en eenige anderen , welke van deeze leere niet afwyken , die men voornaamentlyk

erkennen moefl. («) De grond des geloofs werd als onbeweeglyk en onweederzettelyk

aangeweezen , daar op het Chriflelyke Geloof'(leund , en het metifchelyke herte on-

derricht werd ; daar het een brandend licht heeft , waar meede het recht tot God

kan koomen , en weet wat het hem bewyzen zal , daar het een zeekere haaven heeft,

daar in het ten eeuwigen leevenruflen kan. (0) Zomtyds en dikmaals , zette

men onbefchroomt , de Symbola 'm een gelyke graad met de H. Schrift,

tot een grond des geloofs , als wanneer 'er op de bekentenis der Godge-
leerde bevoolen wierd , dat alle de Predikanten haarepredikatie en leere, na

de belydenis en de verklaaringe des zelfs,gronden en rechten zouden. ( p ) Dierge-

lyke uitdrukkingen men in de volgende en naafte tyden zonder getal vind,

daar de Symbolifche boeken altyd met en neevens den Bybel geftelt , en dee-

ze by gevolge, voor ongenoegzaam , tot een volleen eenige reegel des

geloofs, erkent werd. Op welke wyze dan de gemoederen ongemerkt
en allengskens , van de eenvoudige uitdrukkinge en grond der H. Schrift,

op de School-Godgeleertheid , en der zelve Wysgeerige kunft-woorden,

dïfputeer-zucht en fcherpzinnigheeden , afgevoert werden. Alzoo , dar

het niet genoeg was , zyn geloove met de eigene Bybelfche woorden uit

te drukken , maar men moeft deformen , inzettingen , termen , en bevat-

tingen van deeze ofgeene Leeraar , na-fpreeken , en zich aan deyoor?
geïchreevene reegel binden. Ja men heeft het ook by de dervende zelfs

voor genoegzaam gehouden , wanneer zy dit of dat Symbolum , naarde
letter alleen na gezegd hadden, voor-afgefteltzynde, dat zy het noch
grondeiyk verftaan , noch in de kracht en het leeven aan zich zelfs waar
hebben laaten werden. Bykans eeven als die man in 't Pausdom , welke
opzyndood-bedde, van den Duivel om 't geloofaangevochten , enniec

eer

(i) D. Wolfgang. Mamphrafius in praxiTheol. f.panoplia & Milit. Chrilr. dedic. p. 6. f^)Chy-
tracus Epilt. p. 214. (0 Ib. p. 313. (w) Dreilèrus Millen. VI. p. i.praef. (») Selneccerus Program, in

Script, publ. Witteb. To. III. p. 121. (o) Georgius Caeleflinus Hitt. A. C. To. II. pr£f. p 4.

(f) Churftirrt Augulli Vifitat. Artickel de Anno 1 5-57. p. 1 ió.
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eer vry wierd , voor dat hy zich verklaart hadde: 'tijgeloofde, watde\*«nn-

Kerk geloofde. Waar op hy 'recht op na den heemel gevaaren was. (?) Ik
t0 ' MDC '

fwyge noch , dat door zulke Symbola echter de oneenigheid niet opgehou-
££

n

d

u

\

e

£

den , maar veel eer (leeds toegenoomen heeft. En de Keurvorft Auguflus
"

klaagde , in 't Jaar IJ7f> dat by na eiken land zyne eigene belydeniffe en ge-

loofs-bceken hadde. (r) Het geen'e hier naby deftrydoverdeiww/f/j Con-

cordia , veel erger wierd. AUoo , dat men onderde Próteftanten, nee-

vens de Augsburgfche belydenis , noch veele andere hadde , gelyk als Andere

daar was , de Saxifche belydenis , welke in 't Jaar 1551 , om het Trenti- ^n!"

fche Concilium , opgeflelt was : de JVirtcnbergze , die ook toenmaals ge-

fchreeven was: de twee Saxifche Confefien , teegensdeheimelyke Calvini-

ften : de Pruiffe , in Corpore prutenico in 't Jaar 1 567 , de Pomerfche , in 't Jaar

1593 , de Upfalfcbe in 't zelve Jaar : de groote en kleenevanluther , van

't Avondmaal. Insgelyks by de overige Próteftanten , de Belydenis der vier

Steeden , ofde Swabifche , Paltfche , Bohecmifcbe , onderfebeidelyke Switzene

,

Engeljfe en Franffe , en diergelyke andere Confefien meer.

5. By zulk een ellendigen handel van veele Godgeleerde, kon dan by
de onweetende en fwakke , niets anders als loutere verwerringe en ge-

weetens nood ontftaan,daar men niet wift.waar men zich aan houden zou-

de , en nochtans ook op menfehelyke uitfpraake zich niet onfeilbaar ve-

ften konde. Niet te min ging het zomwylen zeer hart aan , dat de gewee-
d

A
e

3

s

nvans

tens gedwongen wierden , om zulke zoo genaamde geloofs-boeken te tens -

moeten onderfchryven , ofdat ze door allerhande beweegreedenen , en
wans'

andere middelen daar toe bewoogen wierden. Zoo vind men, dat by ge-

leegenheid des Antinomifchen ftryds,van 't Jaar i^z , by de aangebelde

reformatie te Freiberg , de Canonïci en Munnikken , welke eenige Kerkely-

ke ampten verkrygen wilden , de Augsburgfche Belydenis hebben moe- Tot on-

ten onderfchryven. (j) Zoo dat hetalzoo allengskens in het gebruik ge- vmS'
koomen is , na dat die geene , welke een fchrift maaken , of anders hel-

SJSisf

""

pen goed keuren , dat zelve pleegen te onderfchryven , van welke het

hier na aan alle zulke perzoonen opgelegt is , die men gezocht heeft daar

door vaft te verbinden. Daar toe ook de toebereidinge behoorde, dat

'er in alle Kerken en Karfpelen , de Augsburgfche Belydenis en het ver-

weer-fchrift , en Melancbthons Loei communes , als in 't begin gekocht

moeften werden , gelyk als men in de Kerken-ordeningen ziet. Ja men
heeft zulks te onderfchryven , ook op andere boeken zelfs uitgeftrekt j

gelyk als tot een voorbeeld , in 't Jaar 1573 , de Predikanten in Saxen

,

niet alleen de Symbolifcbe boeken , maar ook de Saxifche Belydenis , ja

ook de zes byzondere Predikatien van D'.Jac. Andreie moeften onder-

fchryven , zoo zy anders by haare Parochien wilden blyven. (?) Want
het ging 'er waarlyk onder eenig fchyn van vryheyd , met de gevaar-

lykfte dwang , alomme to*e , zoo dat men iemand de keure gaf , ofden

dienft , en alles te laaten vaaren ofin te willigen ; daar van \vy by de For-

mitla Concordiaz proeven zullen vinden. En dat het in 't algemeen , alzoo

voor deezen toe gegaan is , zulks toont de klachte van een zeeker Predi-

kant heel klaar , als hy zegt: Dat men uit baat tot andere lieden , nieuwe ar- En sym-

tykelen des geloofs gedroomt heeft , en zyn beft doet , om den weereldlyken arm bolken?

maar te verkrygen , om alzo o bier na de andere met goede woorden, ofook wel met

dreigementen , tot de onderteekeninge te brengen, (ji) Item, dat zich de groote

Heeren , van onvreedzaame en onruftige menfehen , met nieuwe Belydeniffen lieten

ver-

(q) Petr. Barocius ap. Hildebrandum de Arte bene moriendi. p. 87. ^r) Epift. ap. Hutterum
Con. Cap. IX. (f) Tob. Schmid Zwik.Chron. P. I.p. 391. (t)G.OleariusHalygraphia.p. 294-
(u) Joh. Cuno Spiegel allerhand St'ande. p. jl
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jairMD. verrajfen , om dezelve daar na , met vervolginge van goedhertige en getrouwe
' Leeraars te bekrachtigen , eer dat die zaakeneens recht ter deege verhoort waaren.

(x> Welke rechtvaardige klachten buiten alle twyfel , op den toenmaals

in fvvang gaande geweetens-dwang , beneevens de onderlchryvinge

van zeekere formulieren gezien hebben , gelyk als het zoo aanftonds

nu befchreeven zal werden. Welke maniere van doen de Godge-
leerde , Nicolaas van Amsdorf , anders zeer heevig en oploopend , niet

goed pleeg te keuren , daar naamentlyk de lieden zeekere formulieren

voorgefchreeven wierden , daar na zy zich in geloofs-zaakenmoeflen voegen, (y)
niet teegenftaande het al zeer gemeen flont te werden. Gelyk men dan,

zonder eenig bedenken , dit in de zelve en volgende tyden , als onvvee-

derfpreekelyk.opentlyk wilde bewyzen : Men moeft dieformulieren van eene

bekentenis eerjl heel naauwkeuriglyk leezen , en met Gods Woord vergelyken •

vind gy dan dat die daar meede overeen komt , zoo moét\gy niet met bedinginge
,

maar categoricè {zonder omweegen} onderfchryven: «wquatenus, voor zoo

verre , maar quia , om dat zy met de H. Schrift overeen(lemt. (O
kndebi« °\ By zulke befluiten heeftmen dan ook wel geweeten, dat 'erin dier-
hy

' gelyke gevallen , daar iemand voor het aantreeden van een ampt , zee-

kere Symbola moet onderfchryven , niemand heel licht zulks weigeren zal.

Om dat de hoop van voordeel , ofde vreeze voor vervolginge , hem daar

van afhouden mocht , ik laate liaan , dat ook de minde Candidati mim(lerii

by de algemeene geruflheid , zulke boeken gewoon zyn heel naauwkeu-
rig te beproeven , nademaal haar de zelve , als Canonyk en onfeilbaar,

volgens het bericht hier booven.aangepreezen werden. En alzoo heet het
wel te recht van de zulke , gelyk als een zeeker geleert man fchryft

:

Wie nu maar alleen de natuurlyke kenniffe van goddelyke zaaken heeft , diefpreekt

daar van met de oude Adamfe tonge , en hy bind zich aan menfehelyke inzettingen
,

befluiten, fchriften, verklaaringen, meeningen, formulieren, ofmanieren van

ffreeken ; hy houdhet voor eengroote engevaarlyke ketterve , van de zelve eenir-

zins af te treeden. Maar , al wie van God zelfs met een geeftelyke kenniffe begaaft

is , die bind zich bloot alleen aan de H. Geeft , hoe die hem leert e. z.v. O) En
in waarheid, bydemeefteisditgeloove, vandegeenedieopdeSym^//-
fche boeken haaren grond leggen , van het Papifte koolen-branders geloof
weinig of niet onderfcheiden , daar men gelooven moet, wat de Kerk
gelooft, daar aan der Kerken plaats nu deeze Symbola zyn , die men voor
declarationes (verklaaringen) der gantfche Kerke uitgegeeven heeft,

en een ieder daar aan wil binden. Ja wat noch het allergruwelykfle is

,

zoo heeft men 'er zoo veele, die niet eens geweeten hebben, wat daar
Reiigions in ftont , op zulke boeken doodelyke eeden laaten fweeren. Over wel-

ke heemel hoog-fchryende zonden in de voorige eeuwe , al op deeze wy-
ze geklaagt geworden is •. „ Kan het onze Heere God wel lyden , dat men
„zyn boek der Wysheid onderzoekt , en Willen demenfehen, onder
„welke de Groote, gelyk als David zegt, ook muTen konnen , nietly-

Degodde- »den, dat men haare fchriften op den toets fielt? ofdaarmenhetonder-
ïoosheid zoeken , al toelaaten moet , daar meet men by na de tyden uuren afen gruwel ;.»•/- , J 1_ 1

J "' »

daar van. „ op dat mtwjuftwm meditandijpatum ( den bequaame tyd tot overdenken')

„ niet hebbe , ofmen toont aan iemand naauwelyks de tytel van het boek,
„en men wil echter hebben , dat men alles al recht erkennen zal: wan-
„ neer men zich dan in zulk een proces wil richten na des Heeren bevel

,

„ nolite exire, nolite credere,wilt het niet gelooven en daar uitgaan,hoe qua-

„ lyk zoude het dan gedaan zyn ? (£) Uit welke bekentenis klaar is, hoe

lichr-

(*) Ibid. p. 61. (yJScckendorffl.III.Comm. p. 39f. (?)Sam.Pomarius de Moderat. Thcol.

diff VI. $ 18. (a) Joh. Pikerus Pred. vonder Gottfeligkeit.p. of. (J) Joh. Cuno 1. c.p. f +,
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lichtvaardig en tyrannyk het in zulk een geval aan veele plaatzen wel J^J^
mag toegegaan geweeft zyn. Indelaatfteeeuwc, getuigt, neevensde

bedroefde praftyke en crvaarenheid , iemand van de rechtgeloovige zelfs

aldus , daar hy van het fweeren op de Formula Concordia ge&cn kt , het

welke alle nieuwe Kerken-die.iaars in Saxen doen moeden : By zulk fwee- Ecrf(">*«-

ren gaat het met veele , gelyk als diegeene, welke opeenvafle en welgegronde onbekende

brugge gaan , die hebben op haare voeten , haare treden , en (lappen van de zelve, p?o°fdë"

een vafl vertrouwen , al weeten zy zoo eigentlik niet van wien , wanneer en waar-
*""Vca -

om, item, met wat voor eene groote moeite en onkoden die gebouwt is. Ahookan

ook iemand zeer wel , zonder eenigen hinder van zyn geweeten , op de leeringen in

het Concordie-boek begreepen , zich veflen . en zich met eede daar toe verplich-

ten , fchoon hy al niet omflandighk , en van de Hijlorie des hoeks zelve , geen ei-

gentlyk nariebt heeft, e.z.v. (c) Doch wanneer het by de bloote onwee-

tenheid der Hiftorie zelfs noch maar bleef , en dat de zaaken zelfs

aan zoo veelen niet t'eenemaal onbekend waaren , die echter noch al

zoo heen fweeren. In 't einde van de voorgaande eeuvve, bekendealeen

Godgeleerde , dat veele Scudenten in de Godgeleertheid
, jade Predi-

kanten zelfs geen Exemplaar eens van de Formula Concord'ne gehad hadden:

daar nochtans den eed daar op al zoo voort , in 't begin bevoolen en ook
gedaan was. (d)

- Wat voor eene verwardheid 'er nu wel , met zulke afperffingen ondtf-

yan jreloofs-formulieren gemaakt is, zal de handel by de Formula Concor- uVvaiVcnc

dia wel uitwvzen. Om nu maar van eene te gedenken , zoo quam het
1 "zid,tcm

hier na uit, dat veele toenmaals eerft wel onderfchreeven hadden , maar

met zeer veelerleye gedachten. De eene leide zyne ortderichryvinge zoo
uit , hy hadde het in 't gemeen zoo heen gedaan : de andere los heen , of

in zomma , de derde in de grond. Weederomeenigeaan devoorreede,

of aan deeze of geene paragraphus ( afdeelinge ) der zelve. Item ,

als een voorwaarde ofmet uitzonderinge derftrytpunten , met voorbehoudinge van

eenebeetere kenniJfe,ofgelyk als een Catechumenus. Eenige hadden deeze twee-

luidende zin geltelt: Zooals ik deeze voorfchreeve aftykels goed keure,zoo onder-

fchryve ik die ook. {e) Zoo dat diergelyken voorneemen maar te vergeefs,

en daar en booven voor het geweeten belwaarlyk was. Waar van ook een

ander gedenkt , hoe zich veele ontfchuldigt hebben, dat zy niet Cnticè

(hairkloovende} maar Categoricè (rond-uit) onderfchreeven , en alles in

zyne waarde hadden laatenblyven.{f) Een andet hadde ook de Augsburg-

iche Belydenis zelve alzoo onderfchreeven : Wanneer zy recht (ortho-

doxe) verdaan wierd.(g~) Diergelyke gevaarlyke dingen zich wel meer Reizon*,

by zulke rèligions-eeden gevonden hebben. Daar ook noch in deeze eeu- "é^nten.

we , de bekende Sweedfche Komngi nechrifiina , in't Jaar 1633 , opent-

lyk gefwooren heeft : dat zy de waare leere behouden en verdeedigen wilde ,

gelyk als die in de Augsburgfche Belydeniffe begreepen was. Daar teegen.en door-

dien zy den eed gebrooken hadde,en Papift geworden was,de Godgeleer-

den zelfs haar aan eene lchandelyke meyneedigheid fchuldig.ja de eeuwi-

ge zaaligheid verlooren te hebben , verklaart hebben , niet teegenftaande

zy haar noch toen ter tyd voor een onfchuldig bloed verklaart hebben ,

en nu alzoo de fc huid van haar, op die geene noodwendig moeten leggen,

welke zulk een jong onfchuldig bloed toteeneneed, op de Symbolifche

boeken gedrongen hebben. (/;) Luther laakte ook den Hartog, Georgvan

Saxen zeer, dat hy zyne onderdaanen eenen eed opgeleid hadde, datzy

II. Deel. Ccc de
(c) Geörg Muller Hift. der Form.Conc.dedic. (<f)Ou*ander Cent. XVI. H. E. 1. IV. c. f. p.871.

tt) Föriletus Thefaur. Catech. in Symb. Apoft.Dec. I. th.95-.prob!. 7. f/)Phil. Nicolai Hift.des

Reichs Chrilli 1. II. c. 5-. p. 5-90. (g) Bocclerus memorab. Sec. XVI. p. 714. (1b) G. H.Burchardus

Anmerk. wieder Ant.Bournton dcdic.
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jaa md. de Lutherfche Godsdienft zouden fchuuwen en verdoemen, (i) En men
101 MDC

- vind ook vvaarlyk in zyne fchriften gemeenlyk niet , dat de Seften te zy-

ner tyd , op zulke religions-eeden waaren gedrongen , veel minder,

hooge Potentaaten zelfs , daar toe verbonden geworden. Veelmeer,

waaneer men met Melancbtbons fchriften , en anders begon , yverde Dr.An-

dreas Ofiander niet zonder reede nadenkelykalzo daar teegen;„£en Do&or
„ en Magifter tot Wittenberg is een arme gevange man.met eede-plichten

r« can- » in zyn geweeten verfhikt en verwert 5 want hy heeft Gods Woord ver-
didaten by

n fWooren, en op Philippusleere gefwooren,hy heeft hemlaaten muilban-

ticn.

r°l

'„den , dat hy in gewichtige zaaken, van 'tgeloovenietfpreekenzal,

„voor dat hy het met de Ouderlingen , die de Belydenisvaft houden,

„ eerft beraadflaagt heeft, en met dezelve moet hyby zynen eed, inde

„ overeen-koominge der BelydeniiTe , vaft blyven , alhoewel de H. Schrift

„ al anders zeide , ofhy moet zich voor eed-breekig laaten houden. Al-

„ zoo is hy een heimelyk bond-genoot van zulk eene t'zaamen-fpannin-

„ge, die meer op menfchen dan op Gods Woord ftaat, en die derhalven

„ de Chriftenheid ook niet weinig fchaadelyk is. (£) Een i'choone definitie

van een Doftor Theologie , en Magi/ier Philofophia: , oïliberalium artium /

Aanvang 8. Doch hier uit is heel licht te kennen , datdegeweetens-dwang,
da zdve. met een religions-eed , al in Melancbtbons tyden , en dat wel op zyn boek,

Corpus Doftrina genaamt., voort gegaan is. Gelyk als men dan naricht vind,

dat de lieden, en byzonder de Candidaaten , hieropeeneneedmoeften

in voort- fweeren , en haar geweeten daaraan verbinden. (/) Het welke hier na,,
glDS

" ontrent de tyd van het opgekoome Concordie-boek , afgefchaft , en dit daar

ïy intree, voor aangenoomen geworden is.(m) Het geen dan, niet alleen de Pre-

aü"p tct.

r
dikanten,maar ook de ProfeiTboren en Schoolmeefters, opgelegt is. Daar
men zekere bezoekingen aangeftelt , en haar de religions-eed te doen , en

ook niemand te verfchoonen.bevoolen heeft, (n) Daar by dan wel licht te

denken is, hoe veele.die zich over deeze dingen niet bekommert hebben,

haar geweeten daar by beleedigt moogen gehad hebben , nademaal zy al-

le , int vreeze van den dienft te verliezen , ja gezeid , en noch wel

erger dingen verwilligt hadden. Een zeeker Godgeleerde roemde noch-

maals op dezelve tyd : Dat de Keurvorfl (op het aanporren der Godgeleerde)

bemoeit geweefi was , om de Symbolifche boeken van baare Kerken , tot een kentee-

ken te maaken , en dat alle de onderdaanen die met beide handen aangenoomen

badden , alzoo dat zy ook in de huldiginge zelfs , met eenen eed deflandvafiig-

heid gefivooren hadden. (0) Een zeeker Schryver maakt ook daar wat by-

zonders van , zeggende : 't Zeedert dat de Raadsheeren in de Steeden , op bet

bevel , den religions-eed moeflen doen , zoo waaren alle de Predikatien aanftonds

na Gods ivoord en de Symbolifche boeken t'eenemaalgefchiktgeweeji. (ƒ>) Niet
teegenftaande welde tiende man zulke boeken niet eens gezien, ikfwy-

ge noch geleezen, ofop 't aller minfte,na de betaamelyke ftukken geproeft

hadde. Gelyk men dan ook vind , dat aan de plaatzen , in welke te voo-

ren , uit eenige goede inzichten , de religions-eed noch eenigzins

algemeenlyk en gemaatigt was geweeft , hierna, ten tyde van de Formu-

la Concordiaz , deeze ook al verandert geworden is
, gelyk als onder ande-

ren , D*. Jacob. Andrea , te Tubingen , in 't Jaar 1566, aangevangen

Meerder heeft, die dan in de plaats van hetformulier , Quod religionempiè (§ cajlè co-
inwekking.

iereveiit q fat. hy de Godsdienft goevruchtig en kuifch wilde vieren ) een

andere gemaakt heeft , en hy daar over met een ProfeiTor , genaamt Side-

ro-

(1) To. VI. Altcnb. p. 6. (O Ofiandri Erk'antnus f. B. i. ap. Schliiflèlburgium 1. VI. Catal. Hxr.

p. 79. (l)G- Muller 1. c. p. 2Z9. (wjldem ibid. (n)G. SuevusHift. Acad. Witteb. Annoióoi.
Olearius Wunderl. Güte p. 531. (o) Mamphrafius 1. c. (p) Meltzer Schwab. Chron. p. 564.
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rocrates , in ftryd geraakt is, welke inde t'zaamcnzitcingeneevensande- j«'Mn

re geprotefleert , en daar by erinnert heeft : dat deezen eed Je eenigc en waare
,0 '

Godsdienfl voor-afflelt , die Cbrijlus ons nagelaaten engeopenbaart beeft , welke

men aan een ieders geiveeten vry moet laaten , dewyle zy Godalleen maar erkennen.

( (y) Waar op D r
. Andree hem tot een Swenkfeldiaan wilde maaken.

Doch , hoe deeze man met het eed-fweeren om gegaan heeft , geeven

zyne bcdryven, weegens het Concordie-boek wel te kennen , waar van nu

flraks volgen zal. Int Jaar ij77,vinghy aaninSaxen.deneed daar op af te o P de

perlTen, en dat voor eerft te Wittenberg en in het gantfche Bisdom. Wan- c'öTó'r-

neer nu cenige Land-predikers vraagden , hoe zy doch haar geweeten dl*'

konden redden , daar zy te vooren op het Corpus Pbilippi gefwooren , en Spéimct

nu op het teegendeel fweeren zouden ? zooantwoorde hy. Men maakte dcccie"-

baar nu, door de daad zelve , van de verbintenis des voorigen eeds los , dewyle Me-
lanchthon verdaebt uvw.(r)Daar meede moeden zich de arme lieden genoe-

gen laaten,en altyd zoo maar heen fweeremlicht maakten zy zich indach-

tig , 't geen eertyds van de Pauzen , ontrent zulke eeden gefchied was , en

hoe zy de lieden nu aan de eeden gebonden, en dan naar het voor gegee-

vene geweld weeder daar van ontflaagen gehad hebben.

9. Evenwel hebben de Lutheraanen zelfs zulke geweetens-tyrannye Ca,v!n!

wel aan andere verworpen en gelaakt. Gelyk als men dm ook Calvinus SSS*

zeer gelaakt heeft, omdat hy de Burgers te Geneve, in 't Jaar 1563 ge-

dwongen heeft , om het Pausdom opentlyk af te fweeren, en hier tee-

gen op zyn religie en leere , eenen eed te doen , alhoewel zich veele lan-

ge tyd daar teegen geftelt hebben. (5) Teegens alle zulke onchriftelyke

bedryven , zy gefchieden dan van wien zy ook willen
,
geld de Kant-ver-

klaaringe van Lntber , over Zacharias voorzegginge , daar by betwyfofde mthm
Babylonifche hoere , in een Epba ofkoornmaate zag zitten , waar meede de gewee- o«f"i

tens met allerbande inzettingen en reebten , gelyk als afgemeeten werden , ja ook §^
eteirs

met byzondere en veelvuldige artykelen, belydenifïèn , formulieren, on-

noodige Symbola, Tbefes , Dotlrina Corpora e. z. v. waarby hy onbefchroomt

zet : dat Cbrijlus eenen gruwel beeft aan zulke valfebe ( meenigmaal tweeder-

ley , ja driederley , vierderley, ennochmeer, den anderen teegenloo-

pende ) maaten , ellen en gewichten , waar meede onze beedensdaagfebe kraa-

mers in Kerken en Schooien , baare verdichte en opgepronkte leer punten , om geld

uit deelen , leeren en bewaaren. (O En waarlyk men zoude, byaldienmen

het heel naauw onderzoeken wilde, welby deminfte, ja by niemand,

eenerley oprecht verftand , en begrip van alle die dingen vinden , die in

zulke Symbola ftaan. Veel minder toont het zich in de prac~tyke,dat zy dat

geene voor waarachtig en tot zaaligheid noodig houden , waar op zy zelfs symbok

fweeren , of andere fweeren laaten. Terwylen die geene, welke over pat.'

het arme volk heerfchen , zich daarom niet eens bekommeren, hoe doch,

tot een voorbeeld , de zoo noodige fcheidinge der boozen mag gefchie-

den , die echter in de Symbolifche boeken, zoo klaar beveftigt werd , gelyk

als iemand daar te recht over klaagde, (h) Op dat ik nu van zulke lee-

ringen en ftukken niet fpreeke , die het vleefch en bloed onaangenaam

vallen , en welke heel dikmaals de rechtzinnigfle en yverigfte, in depratty-

ke loochenen, ofook in de theorie zelfs t'eenemaal verwerpen. Zoo heb-

ben dan nu reeds al in de voorige eeuwe, de Godgeleerde zelfs onbe-

fchroomt , zeer veele en gewichtige , ja rechte grond-doolingen aange-

merkt , die 'm de Symbolifcbe boeken wel uitdrukkelykbegreepen waaren,

Ccc z van

($) Siderocratis Hiftoria A&ioniscum Theo1ogis& Scnatu SchoIxTubing.MSS. (r) Hofpinia-

nus Conc. difc. Cap. XX. p. 117. (i)StratemannusTheat. Hift. p. 1071. (t) Wahrmund Frev-

bürgeroder Seidenbecher Chil. S.§ 3oS.p. 438. (u) Henr. Lubbertus vom Kitchen-bann. Cap. IIX.

p.70.
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van welke 'er noch wel veel meerder, uit de opmerkinge van anderen,

by gebracht zouden konnen werden , wanneer het de tyd en geleegenheid

maar toe liet. Zoofchreef in 't Jaar 1579, Dr
. David Chytraus , heel uit-

drukkelyk , aan D r.Jacob Andreuz , en de andere Godgeleerde in Saxen :

„DatdeH. Geeft aan de Vaderen , door de 10 Gebooden gegeeven was,

.„gelyk de Smalkaldifche artykelen zeggen, zulks ftryd uïtdrukkelyk

„ teegens Pauhu , Galm. Dat het gantfche nieuwe leevenzaalig maakt,

„gelyk als de Apologie zegd, iswaarlykmeer, als dat de goede werken

„ tot de zaaligheid noodig zyn 5 dat de rechtvaardigmaakinge niet alleen

„door de vergeevinge der zonden , maar ook, door de vernieuwinge

„ befchreeven werd , gelyk als het in de Apologie en de Smalkaldifche ar-

„ tykelen , al ettelyke reizen gefchied is
$
ja in de Augsburgfche belyde-

„ nis zelfs, werd de vergeevinge der zonden, en de rechtvaardigmaa-
1

„kinge, eenige maaien , als twee verfcheidene dingen gezet , ofals zul-

,,ke, die wel tezaamengehooren , maar die echter onderfcheiden zyn.

„Dit komt met de verklaaringe van het tweede arty kei ,. in de Formula

„ C0MO)>7/i^,gantfch niet overeen. Wy kunnen ook niet vergelyken.dat in

„ het artykel van het Avondmaal , in de Formula Concordia , de Lociu Lu-

„ tbèri , ingevoert is : Dat de Sacrament-fchenders , wyl zy niet geloo-

„ven , dat het lichaam Chriftidaaris, diesweegen , niets als brood en

„ wyn hebben. In 't 20 artykel der Augsburgfche belydenis , werd het

„ boek van Auguflinus , de Spiritu & litera , bygebracht , daar doch de

„ meeninge van Augufthms , van de rechtvaardigmaakinge de Formula Con-

„cordia? geheel en al teegenis, en eenuitPomerende^<?M/ïtfdesgant-

„ fchen boeks aangeweezen heeft. Uit welke en andere oneige fpreekwy-

zen hy dan eindelyk dit befluit : ,, Dat het een zeer groote zaak is , dier-

„ gelyke 'er niet en is , onder de ftrydige meeningen , van zulke groote en
„treffelyke lieden , aan de nakoomelingen evenwel een geloofs reegel

„ voor te fchryven. (.v)

10. Op deezen grond fchreeven onder andere , deLandgraavenvan
Heffen, van de Formula Concordia , en andere menfchelyk boeken , al-

dus -. „Hoe minder menfehelyke fchriften na Gods Woord , iureli-

„ gions en geloofs-zaaken by gebracht werden , hoe grooter en zeekerder
„liet te achten is- Want om te fwygen , dat niet een eenig Leeraar, hy
„ zy ook wiehy wil, Auguftinus of Chryfojlomus , Lutherus of Pbilippus , of
„een ander, zonder eenige doolinge of gebreeken gevonden werd , de-
„wyle wy alle menfehenzyn, en daarom dooien, vallen, en bedroo-

„ gen konnen werden; zoo gebeurt het ook gemeenelyk.dat de menfehen,
„wanneer zy met een byzondere neiginge , deezen of geenen Leeraar

„ toe gedaan zyn , dien perzoon meer toeichryven, als het wel behoort.

„ Gelyk als noch voor weinige jaaren , de Munnikken haare Paters en eer-

,, fte Stichters van haare Orden , aangebeeden gehad hebben. Qy ) En het

is waarlyk niet te loochenen ( fchoon men het met allerleye verdraayin-

gen en onderfcheidingen wilbemanteien) dat door zulke dingen, God
en zyn Woord , de eere ontrooft werd , daar menfehen woorden en
inzettingen , voor goddelyk en onbedriegelyk gehouden, endegewee-
tens gedwongen werden , om zich op de zulke te gronden

, jadefchrik-
kelykfte eeden daar over gevordert werden , booven welke tyrannye wel
geen grooter is.die ook waarachtig den fchaadelyken ftoel den ondergang
dreigd. Want., eeven gelyk als dit toen, in 'tbegin der reformatie , aan
veelen de oogen opende , dat de Paapfche Geeftdykheid zootaftelyk

over

(x) Epift. Volum.p. 113Z.&U81.
Cap.XU.p.69.

(y) In Judicio de form. Conc. ap. Hofpinianum Conc. difc.
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over de geweetens der menfchen heerfchte $ zoo mocht het ook wel by jaar md.

andere gefchieden. Een zeeker verftandig man in Deehemarken , heeft
totMDO *

niet zonder oorzaake erinnert : Wanneer men de Symbolifche boeken zoo verre stadeen

trekt , dat zy de waarheiden het geweeten nadeelig zyn , engebieden om zich de der srm -

goddelvke wille te ontrekken , en het hoogde gezag der H. Schrift te verminderen s,

°'cn *

zoo is dit een voorneemen van een recht goddeloos menfeh. (?) Het welke dan by

em ieder oprecht gemoed , gewis genoeg zyn zal , wanneer men de

booven aangeroerde , en veele andere bevondene feilen en doolingen der

Symbolifche boeken , met zulke en diergelyke inzettingen t'zaamen zal

vergelyken , die men over en wceder , in opentlyke fchriften vind : De
Vetheffl

Symbolifche boeken komen in alle/lukken met de waare woorden overeen. Daar in is <J" «Wen.

niets te vinden , als Gods waare IVoord : zy draagen niets anders , als het eeuwi-

ge ll'oord der waarheid , en woorden des leevens voor. e.z.v. Item, Men moet

'haar in alle en ie/Ier (luk gelooven , en onderfchryven. Welke Hellingen deeze

boeken teegen fpreeken , en bekennen zelve , ,, dat zy geen rechter zyn

,

,,gelyk als de H. Schrift , maar alleen eene getuigeniffe en verklaa-

„ ringe des geloofs. De H. Schrift is alleen de eenige rechter , reegel en

„ richtfnoer. e. z. v. 00
1 1. Om dan nu byzonder op de Hiftorie van deeze fchriften zelfs te ko-

men , zoo houde ik het voor eerft onnoodig te zyn , buiten de ge-

wichtigfte omftandigheeden , met eene wydloopige befchryvinge van al-

le en enkelen handel , die daar by voorgevallen is , de ruimte tot noodi-

oer zaaken in te neemen , nademaal het ook inde Duitfche taaie aan be-

richten , voornaamentlyk , aangaande de Augsburgfche belydenis , niet

ontbreekt , veel minder noch aan den text zelfs , alhoewel ondertuf-

fchenniet te loochenen is , dat de.minfte , die dezelve aanneemen, haa-

ren inhoud en rechten zin , tot genoegen welweeten: ik laatë ftaan

,

dat ze dat geene , wat van de kracht des geloofs daar in ftaat , met haar

leeven eens zouden bewyzen , zoo dat ze dan ook niets minder als waare

leeden der Augsburgfche belydenis zyn , alhoewel ze haar zelfs veel daar

over beroemen. Nademaal dat geene , wat in 't gemeen van de on- verheffing

betaamelyke verheffinge der Symbolifche boeken verhaalt werd , de Augs- ££ fcST

burgfche belydenis in 't byzonder en voor al aangaat. Van welke ook al coSfeoic

toen ter tyd , veele tot groote ergernis der andere partyen , niet

gefchroomt hebben te zeggen , dat ze liever aan de leere van Paulus zelfs

wilden twyffelen , als <ian deleereder Augsburgfche belydenis. (b) De Hiftorie Hiftorie

aan zich zelve hebben nu reeds al zeer veele mannen , heel naauwkeurig
dcr *cWc'

in heele boeken aangeteekent , (c) zoo dat ik maar alleen een kort begrip

daar van , alhier ter needer Hellen zal. Naamentlyk , Keizer Karel de vyf-

de , hadde in 't Jaar 1^9, by de fteedsduurendereligions-ftrydighee-

den , te Boulonje met den Paus langen tyd eene t'zaamen-komfte gehou-

den , en daar op in 't volgende jaar, eenRyksdaguitgefchreeven, en

zich daar op heel goedaardig verklaart , dat de Religions-zaaken , in liefde,

zachtmoedigheid en vriendelykheid afgehandelt , en de waare eenigheidgezocht

zoude werden. Als nu het Keizerlyke Decreet ook aan den Keurvorft van

Saxen , Jobannes , quam , zoo hield deeze met luther en andere Godgeleer- Ryksdag

de , raad , en beval haar , dat zy zeekere artykelen van haare meeninge
buf*"

8*"

zouden opftellen , het geene zy dan ook deeden , en de Keurvorft 17
Ccc 3 pun-

{%) Henr. Ernm'us Arittarch.Phüofoph. prsf. (a) Conc.buch. f. 229. (b) Joh. a Lafco in Epill.

adRegemPolon.&ex eoGilbertusGenebrardus Clirono^r. l.lV.p.441 .Ir.Scultetus Annal.Euang.

P. II. p. 28S. (e) Vid. omnino Dav. Chytrxus , & ex co Ccelcltïnus in Hift. A. C. G. Mylius prxlecl

ineam.Erhardus Lauterbachius & Joh.Saubertusde Miraculis illius ; item Borfcherus de providen-

tia divina circa A- G. Selneccerus Örat. Hillor. de initiis , caulis & progrclfu. it. Hortleder To. I. von

Ürfachen des Teutfchen Kriegs c. 9. Tom. V. Altenb. iniüo Seckcndorffius 1. II. & III. paflnn. Slei-

danus. Thuanus &c.
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jjjr md. punten over zonden. (*/) Toen brak de Keurvorft , met zynen Prins Jo±
totMDc.

han Frejrif. j jen j April van Torgau op, en met hem de Godgeleerde,

Lutherus, Jonas, Spalatinus , Melanchthon en Joh , Agrkola. Doch Lutherus

liet hy ondertuffchen te Coburg blyven , doordien hy de Papiften niet

vertrouwde. HiernaquamdeLand-graaf, Philips van Heffen, ook aldaar

aan , en de Mark-graaf Georgvan Brandenburg , Francifcus , Hartogvan Lunen-

burg, Wolfgang van Anhalt , beneevens meer andere Vorften, daar zy dan

ook , aangaande de vereeniginge der partyen, ontrent het Avondmaal
raadflaagden , waar inde Land- graaf byzonder yverde. De Proteftant-

fche Predikanten predikten ook opentlyk , inde Kerken te Augsburg,

tot dat de Papiften daar over moeyelyk wierden, en dat na lang difputee-

ren , de Keizer eindelyk aan beide de partyen het prediken verbood.

ii. Na de gedaanevoorftellingeopdenllyksdag, ten deele van wee-

gen den Turkfchen kryg, en ten deele van weegen den Godsdienft,

°n"
s
d« zoo wierd 'er beflooten , het laatfte punt eerft afte doen. Daar dan in de

confcf- tweede zittinge , na de reede van den PaufTelyken Nuntius , de Keurvorft

beneevens de boovengenoemde Vorften opftond , en by den Keizer,

door den Kancelier, Georgius P<?wfaw«y,aanhield,dat haare Belydeniffe mogt
opentlyk voorgeleezen werden.doordien 'er zoo veel ongelyks, van haa-

re leere en Godsdienft , alomme uitgeftrooit wierd. De Keizer nu ver-

willigde heel befwaarlyk daar in , en hy moefr wel z ja 3 maal daarom ge-

beeden werden. Melanchthon nu hadde die te vooren , in groote beevinge

en angft opgeftelt , en zich in veele zaaken na de Papiften zeer gevoegt ,•

en ook , gelyk als hy zelfs klaagt , niemand te Augsburg by zich gehad ,

waar hy recht ter deege een onderling gefprek meede hadde kunnen
houden. Doch Luther nam daar in alles zyn genoegen in , en fehreefte

rugge , dat men hem die eens zoude toe-zenden, om ze te overzien ,

het zoude niet paffen , dat hy iets daar in veranderde , dewyle hy doch zoo zacht

met konde handelen. Zoo wierd dan den 25 Juny , na de middag de Confeffie,

in den naame der boovengedachte Vorften , als ook der Steeden Neuren-'

burgen Reutelingen , in des Keizers Palleis , van de gemelde Kancelier

voor den Keizer , en alle de teegenwoordige opentlyk voor-geleezen.

Waar op de Keizer zich verklaarde, dat hy na ryper overleg , zich in alles

genadig en gewillig betoonen wilde.Derhalvengaaven die dan een Duitfch

en Latynfcli affchrift daar van over , en terftont daar op wierd die Belyde-
nis,van de tegenwoordige Gezanten.door gantfch Europa geftrooit.Doch

van den Keizer wierden 'er zeekere Godgeleerde verkoozen , welke die

zouden weederleggen. Deeze waaren : Joh. fober , Joh. Eccius , Conradus

Wirnpina , Conr. Collinus , joh. Cochlceus en Medardus Auguftinus Marius ,

welkers Weederlegginge eerft 6 weeken daar na , naamentiyk, den 3 Au-
gufti uitgegeeven wierd. Maar doordien de Keizer niets daar van wilde
voortgebracht , en alle die difputatien alzoo afgekort hebben , zoo bleef

'er op deezen tyd , van weederzyde veel krakkeels achter. Onder-
uitgïng. tuffchen trok de Land-graaf Philips , heel onvoorziens en heimelyk van-

daar , het geene den Keizer zeer verdroot, die echter zyne begeerte tot

de vereeniginge lietblyken, alhoewel t'eenemaal te vergeels , doordien
de partyen in veele punten, het niet eens konden werden. Tenlaatften
liet hy een decreet afkondigen , dat de Proteftanten in veele ftukken tee-

gen was , daar zy byzonder teegen het laatfte punt protefteerden , als of,

naamentiyk , haare Belydeniffe , uit het Woord Gods , genoegzaam
weederlegt was. En na dat 'er eenige daagen lang , daar over van beide de
zyden getwift was , zoo hadde de Kancelier Bruk te vooren, nadeaf-

kon-

(i) Chytrxus 1. c. p. 4f. Coelefiinus. p. ij.Tom .V. Altcnb. p. 14. feqq.
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kondinee , de Apologie of verantwoordinge der BelydenÜïè overgegeeven, u*t Ma

welke teegens de Papifte weederleggingegeftelt zynde, echter van den
tulMDC '

Keizer niec aangenoomen wierd. Waar uit dan hier na de bekende Apo-

logie van Melancbthon gemaakt is. En dit zyn die beide eerde Symbolifibe
A Polo6' e •

boeken der Lutheraanen , van welke , byzonder van het eerfte noch iets

te gedenken is. (c)

13. De heftige ftryd is genoegzaam bekent, welke over de woor- vader-

den der Augsburgfche Belydeniire ontdaan was, daar Melancbthon ( als t£™™
de eerfte autheur van de zelve ) in de plaats van de eerfte woorden , in het %£""*"

tiende artykel : Quod Corpus <Sr fanguis Cbrijli verè adfint £r diftribuantur

,

dan is : Dat het lichaam en bloed van Jefus Chrïflus , waarlyk teegenwoordig was ,

en ook uitqedeelt (
gediftribueert ) wierd

5
gefteld zoude gehad hebben:

Quod cum pane & vino , verè exbibeantur Corpus & Sanguis Chrifti : dat is,

Dat bet waare lichaam enbloed van Cbrijhis , waarachtigonder de gedaante van-

Brood en ffyn , in 't Avondmaal teegenwoordig is , en aldaar ook uitgedeelt en

entfangen werd. Waar by hy dan deeze navolgende woorden daar uit zoude
'

celaaéen hebben ; Et improbant fecus docentes. ( ƒ ) Dat is Daarom

werd ook Je Teegen-leere verworpen. Hier over hebben nu die geene , welke

het Ryke Gods alleen maar in de woorden gezocht hebben , en die haaren

yver hier ontrent hebben willen laaten biyken , op Melancbthon zeer

geicholden , na dat deeze gefchiede veranderinge , in den druk van

het Jaar 1*40 eerft bekent wierd. De meefte hier teegen nu , wilden

hem hier in ontfchuldigen , doordien hy dit alleen maar gedaan had-
' de , om de S witzers den Proteftanten daar door tot vrienden te maaken ,

' en'alzoo om het gemeene befte, (g) Eenige voegen zelfs ook daar by,

dat de claufula van defecus docentes , aldaar wel te recht was uirgelaaten ge-

worden , en wel met Luthers eige voorweeten, doordien''er al te Augsburg

aan de Patiflen toegegeeven was 5 dat 'er waarlyk eene veranderinge des broods in zyn yer-

'/ Avondmaal gefchiede , en dat men dierhalven , de aanbiddwe van het Sacra-
d«dism-

meut , ook wel konde behouden, e. z.v. DiesweegendeLand-graafp/.;////* ook

eens deeze woorden zelfs uitgefprooken heefr. (/.?) Item , men heeft daar

by erinnert , dat deeze veranderinge by het leeven, enmetkenniflevan

lutber zelfs gefchied was , en dat het alzoo geen bedrog of lift van Me-

lancbthon geweeft was , doordien hy het opentlyk voor de oogen van alle

de Kerken , die zoo veele exemplaaren in handen hebben gehad , tot het

cemeene befte gedaan hadde. Lutber heeft zelfs ook noch wel vierjaaren

lang daar na gekeft , en niet daar aan gedacht , en in 't Jaar 1^36,

heelt hy te mttenbergmet de Schwabifcbe enSwitzerfcheGemeentens , bet ver*,

Jra<z na deeze veranderde Belydenijfe zelfs gemaakt, (i) En wat 'ervan alle dier-

oelyke uitzonderingen meer zyn , die hier veel te wydloopig vallen , om

ze alle te onderzoeken. Als, dat Melancbthon zelfs , in 't Jaar 1540 , op

eene t'zaamen-fpraake te Wormbs , aan Eccius geantwoord zoude heb-

ben - Dat daar in niets altoos verandert , maar alleen verklaart, en dat Stryddar

het van weegen de Papifte SopMfmata , alleen wat duidelyker gezet was :
OT«-

en men ziet ook uit de oude fchriften, dat de Lutheraanen zelfs , onder

malkanderen de meefte ftryd daar over verwekt gehad hebben- Gelyk als

dan de Haciaanen de Augsburgfche Belydenifte maar een Cothumus ge-

noemt hebben , dat is, een laars, die aan beide de beenen
, ofop veele leeften

welpafi , doordien zy aan eenieder recht dienftigwas , om zyne leere daar uit te

ver-

t \ Vid* Autores citati. (f)
Vid. Hutterus Conc. conc. p. 344- Balduinus Anti-Paxmannus 1. IV.

„ T, n '«o. G MyliusExplic.A. C. P. I. p. 147-Haupt Vcrtheid.dcs Aug-apftèls p. 343. 375-.

#\ Vid[O CcllariusHift. novap. 169. (t)PezeliusMellif. Hill.P. III. p. 444-&imwahrhafftigen

beticht vom verbeffetten Exemplar Augspurgtlcher Coufeffion wider Selnecceri Teftamem. (i)Ad:

monitio Ncoilad. de 1. Conc. c V.p. 171

:
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jiatMD. Verdeedigen.(k) Zomtyds hebben zich ook eenige daar op beroepen, dat
w mdc.

het exenipiaar daar van , in de aden des Augsburgfchen Ryksdags , niet

meer te vinden is, maar daaruit gefneeden , en dat men zich alzoo daar

niet op vernaaien konde. (/) Andere en meerder omftandigheeden zal ik

nu hier by niet gedenken , alleen dat ik 'er noch maar by voegen moet,

hoe dat Dr. Chytrams in zyne Hiftorie , in de eerfte druk ook geichreeven

heeft : Dat daargeene veranderinge altoos in de Augsburgfche Belydenis , maar

wel eene verklaaringe ,
communiconfilio , etiam Lutheri, met een gemeen

overleg , van Luther zelfs gefchiedwas. Doch het welke hy hier na herroe-

pen heeft , dewylhy zoo zeekeren grond daar van niet konde hebben,

gelyk als chemnitius , noch op deHertbergfchet'zaamen-fpraake, A°.

1 578 erinnert heeft, (jn)

boi?fche

m
"

1 4. Uit den handel van beide de partyen , en den onchriftelyken tvvift,

boe
â
". ziet men dan wel klaar, hoe ellendig het 'er in't gemeen afloopt, wan-

kelde neer men alleen maar op de bloote woorden en letters ziet , en de kracht

«neemen d es Geefts . der liefde en zachtmoedigheid daar t'eenemaalby vergeet.
2yn

' Maar de Teegen-fpreekers zelfs hebben deezeftellinge wel gebruikt, en

daar op gedrongen , dat de Prote/lanten maar fecbts by de eenvoudige letter

derAugsburgfche Belydeniffe zouden blyveu,en niets altoos daar in noch verklaaren,

tiocb veranderen. Waar teegen zich deeze dikmaals alzoo verweeren moe-

iten : Dat zy haar Predikanten niet daar toe verbinden konden , om niet anders als

alleen na de letter van de Belydenis te leeren. (k) Gelyk als dan daar over in de

t'zaamenkomfte te Swynfort , al in 't Jaar 1531 geprotefteert vvierd. item.

Wanneer men zich hier na dikmaals befwaart heeft : Hoe de Je/uiten op

eene heele Sopbiflifcbe xvyze , de lieden wilden bepraaten , dat men niet verder be-

hoefde te leeren , als , zoo veel 'er in de woorden der ar tykelen van de Augsburg-

fche Belydenis begreepen was. (p) Ondertuffchen is noch dit , van de gedach-
Deveran- te ftofte en de daar uitgefprootene ftryd aan te merken , dat men verhaalt, >

Aug'burg hoe dat het zelve zoo veranderde exemplaar , niet alleen by het Corpus \

feffie

C
g°oed Doïlrina der Saxifche Kerken gevoegt , maar ook dat het in 't Jaar 1558

,

1

sekeiut.
van je Keurvorften te Frankfurt,zoo voor goed gekeürt geworden is. Niet

Naum- minder is ze ook alzoo, in 't Jaar 1 56 1 op de Naumburgfche t'zaamen-

c^Ivciu. komfte , door een gemeen fchrift , in dennaamederVorften , aan den i

Keizer Ferdinand weeder overgegeeven en voor goed gekeurt gewor-

den. C/0 David Chytraus , die zelfs daar by geweeft is , verzeekert

hier1 van zoo veel : Na dat de Papiften den Proteftanten voor gehouden
j

hadden , hoe zy zelfs onder malkanderen zoozeer oneens waaren , en

dat'er uit die BelydenifTe , welke eenieder, van weegen de religions-

vreede genieten vvilde.eene rechte verwerringe geworden was 5 „ ( gelyk

„als hy rond-uitfchryft) zo waaren dan de Saxifche Keurvorften en Vor-

„ ften, neevens de Paltzifche, Luneburgfche, Hefllfche.Mekelenburgfche,

„ Wirtenbergfche , en veele andere Graaven , teNaumburgtezaamen

„ gekoomen , alwaar dan na lange raadflaagen , de Exemplaaren der Augs-
burgfche Belydenille , uit het eerfte haftd-fchrift, het welke Spalatinus

„ en Brentius zelfs , op den Ryks-dag , in 't Jaar 1 530 gefchreeven hadden,

„ met het eerfte Wittenbergze gedrukte , en andere nieuwer exemplaarea

„ vergeleeken zyn. Waar op dan de Keurvorften van Saxen en de Pakz
„gemeent hebben , dat men de nieuwe druk , welke niet in de zaakea

„ zelfs , maar alleen in de volkoomene , duidelyke , en nette uitdrukkin-

„ge der woorden, van de andere iets onderfcheiden was , zoude behou-

den.

(i^)Endlicher Bericht der Theologen zu Wittenberg und Leipiig wieder Flaciump. 14. (l)Bor-

fcherus diff. 1. c. Roltochii- ifSS- (m) Sclncccerus in der Kurtzen Chriftlichen Antwoord aufder

Anhaltifchen Theologen Warnung p. B. (») Ap. Seckendorff 1. III. p. 24. (0) Euangel. Augapftel.

C. XVIL (/>) Auftores Admon. Neortad. 1. c.
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„ den. Maar doordien de overige Vorflen en Afgez; men gemeent hebben, r>ai mh.

„ dat de eerde artykelen t'eenemaal zoo , als te aan Keizer Karel de vyfde "" MDai

o overgegeeven waaren , behouden moeften werden , zoo heeft men zich

„eindèlvk zoo verre onder malkanderen verftaan , dat daar eert nieu-

„ we voorredden bygedaan wierd , waar in de laatftedruk, vandeBe-

,, lydeniife en Apologie, als met de eerfte overeen koomende een-{remming

„ goed gekeurt , en waar in eenige plaatzen der eerfte Confcffie en Apologie ,

„uitgelaaten wierden , doordien die op de tram-fubflantiatie fpeelden.

„Teegen welk belluit Hartog Joban Frcirik van Saxen-Gotha geprote-

„ fleert , en in 't byzonder begeert heeft , dat de druk der Augsburgfche
„BelydcnifTe , van 't Jaar 1^40, niet- behouden zoude werden , nadien

„ men bv het eerfte belluif gebleeven was. (q) En aldus heeft het ook hier

al gebleeken , hoe waarachtig en gegrond die onbehoorlyke lof-fpreu-

ken geweeft zyn , daar men voor gegeeven heeft , dat de H. Geeft

deeze Belydeniile den Autheur zelve ingeftort hadde , die hy doch zelfs»

hier na uit berouw verandert, en in eenige Hukken ook herroepen heeft.

ij. Wat nu de overige Symbolifcbe boeken aangaat , zoo is 'er van de

Apologie nu reeds algedacht geworden , hoezy toen tertyd te Augsburg

\ ba Mehnchtbon ingeftelt , maar van den Keizer niet aangenoomen is ge- ^^„
weeft, doordien die van Theologiicheftrydighceden vol gepropt was. (r) Ki,ervcN

De Smalkildifche artykelennu, heeft Lutbcr zelfs op deYzaamen-kom- smaikaidi-

fte der Proteftancfche Standen , te Smalkalden, in 't Jaar 1 537 gemaakt, ££"*"

tot dien einde , op dat die by alle voorvallen , een kort begrip van haare

leere , aan het Coucilium konden voorleggen , wanneer het eens begeert

mocht werden, fin deeze artykelen hebben hierna zommige Predikanten

onderfchreeven , zoo dat zy als eene opentlyke bekenteniffe van haare

Kerken op veele plaatzen aangenoomen wierden. Waar in het dan beetet

met deeze artykelen vergaan is , als met die geene, welke ook te Smalkal-

den , in 't Jaar H40, ingeffelt zyn geworden , als een formulier , hoe

dat men met de Paapfche leere eenigzins zoude kunnen koomen te ver-

eenigen. Wantof zyalfchoon, van de aanzienlykfte Godgeleerde , als

Julias Jonas, Bugenbagen, en Creutziger ,
gemaakt waaren , (y) zoo zyn zy

echter geheel verworpen geworden , doordien Melanchthon en Bucerus

daar by geweeft waaren. Den appendix van het artykel , aangaande de *' n

v^
n

f*

macht , het Primaatfchap van den Paus, alsook van het rechts-gebied "i»e.

der BilTchoppen, is buiten alle twyfel van eenige andere, of wel van Me~

lanchthor. zelfs opgeftelt geworden , nadien veel van de oudheid daar mee-

de onderloopt. Doch het is byzonder aanmerkens- waardig, wat Lutber

ifl de voorreede over ditartykel, aan 't einde fchryft , daar hy zelfs be- DeSy,r>

kende , hoe fchandelyk en onnut het was, veele diergelyke Symbola of ^J*™,

Belydeniflen temaaken. Daarom bebbe ik nu , zegthy, eenige weinige arty- z

J£
oa '

kelen opgejtelt . want ivy , bebalven dat , van Godzoo veel bevel hebben , om in de

Kerken , by de Hooge-Overigbeiden in huis te doen , dat wy dit alles nimmermeer

kunnen na koomen. ll'at zal bet dan z yn ? ofwat helpt bet } dat men daar over veele

Decreta en inzettingen in een Conciiium maakt > Inzonderheid , byaldienmen

deeze Hoofd(lukken,zo uitdnikkelyk van Godgebooden, niet eens acht noch houd. (f)

Waar uit men wel kan zien , hoe befwaarlyk Lutber zelfs daar aan gewilt

heeft, doordien hy wel wift , dat men aan Gods Woord alleen genoeg

te gelooven en te houden vond, voor de geene die daar luft toe hadden.

Zoo dat het dierhalven ook noch al veel minder zyn oogmerk is geweeft

,

II. Deel. Ddd om

fa) L. XX. Sax. p.j-i6.Cor.f.Thuanusl.XXIIX.p.fT.fcqq.fr)OfianderCcnt.XV!.I.II.c.37.

Carpzov. Ifag.in Lib Symb.p.lll. Seckendorff. 1. 111. p. if i.feqq. 197. &c. (/) Sleidanus 1. XX.
line. COTo.Vl. Alt. p. 1219.
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jwrMD. om voor alle de Kerken een Symbolifch boek te maaken : enbyaldienhy
totMDc. maar geweeten hadde , dac'er inhettoekoomende , diergelyke gewee-

tens-dwang en ellende in de Kerken daar door zoude koomen te gefchie-

den , zoo zoude hy wel nooit daarom een pen op 't papier geftelt hebben.

Nademaal hy zelfs zyne eigene fchriften , en alzoo ook deeze alleen

maar voor menfchelyk , en daarom ook de gebreeken en doolingen on-

derworpen , zoo dikmaals erkent en beleeden heeft : gelyk ons ook hier

booven een zeeker Godgeleerde, uit deeze arty kelen wel duidelyk ge-

toont heeft. Veel minder is het noch zyn oogmerk geweeil, om zyne

catechif- beide Catechifmi , de groote en kleine , tot Symbola te maaken, als,
"""

welke met geene andere meeninge opgeftelt zyn , als dat ze eene ondermyzinge der

kinderen en eenvoudige zouden zyn
$
gelyk als hy ook in de voorreede over de

groote zelfs fchryft , in 't Jaar 15x9, daar in hy ze alle beide gefchree-

ven heeft. En men heeft ook nergens anders door het aanzien, en dat

het Symbolifche boeken zouden zyn , konnenbewyzen , als alleen , door-

dien de weinige Autheuren van de Formula Concordice die toen ter tyd daar

voor uit gegeeven hebben. (11) Ik laate flaan, dat 't r zoo veele bittere

klachten, x&nLuther, over de traagheid, onweetenheid, en andere on-

deugden, van zyne Predikanten , ja der Lutheraanen in 't gemeen, als

ook , zoo veele quaade getuigenhTen teegens haare gevolgde leere en lee-

ven , daar in ftaan , dat de meefte daar veel eer fchaamroot over moeten

werden , als zich daar over te beroemen.

16. Behalven deeze booven-gedachte fchriften, hebben nu de Luthe-

raanen op zommige plaatzen , noch een gefchrift aangenoomen , naa-

mentlyk , het zoo genaamde Concor die-boek. Van het welke , doordien
rormuia net zeer veei ftryds verwekt heeft , het wel noodig is , om eenigzins

di*- naauwkeuriger te handelen, Wy zullen dan in de Hiftorie der Saera-

ments-ftryd zien , hoe dat het , ontrent het Jaar 1570, javanlK^w
dood af , en verder heen in Saxen en elders, zeer onruftig daar uitge-

zien heeft , en wel voornaamentlyk , dat de zoo genaamde Crypto-Calvi-

nifteu , tot een verdriet van alle de andere partyen , aldaar zeer de over-

hand genoomen gehad hebben. Na dat nu deeze , door eenige andere bui-

tenlandfche Godgeleerde , gelyk als daar ter plaatzewydloopiger ge-

meld zal werden , al vry zeer uitgemonftert en onderdrukt geworden

waaren , en dat ook de Keurvorft van Saxen , Auguftus , door debuiten-

landfche Godgeleerde en Heeren , aangeport was geworden , om op
zulk een middel te denken, waardoor haare leere weeder op een vaften

voet gezet konde werden $ zoo hebben de Godgeleerde, dien daar aan

geleegen was, zich zeer daar over bemoeit. Waar om de Keurvorft dan,

met eenige Godgeleerde , als Georg. Cosleflinus , Mr. Georgius Lyflhenius , Dr.

Martinus Mirus , en andere zeer aandachtig, gelyk als eenige fchry-

ven , te raade gegaan is , waar op hy eindelyk , op het aanraaden van

convent
deeze Godgeleerde , en van zynen Raad , in 't Jaar 1576, den 15 Febr.

teulh? eene te zaamen-komfte te Lichtenburg aangeftelt heeft, alwaar dan de
burg

' voorige Aften van Dresden en Torgau , als die de Calvin^en al te zeer be-

gunftigt hadden , afgefchaft wierden. Hier quaamen nu 1 1 Godgeleerde

te zaamen , naamelyk , de gedachte twee laatfte , als ook , D r
. Selnekker,

Dr- Henr. Salmuth , en Dr. Wolfgang Harder van Leipzig, Dr.PaulCrelliusvan

Wittenberg , Dr. Dan. Greferus , en Mr. Petrus Glazer van Dresden , Mr
. Nic.

Jager-tuffel van Meijfen , Mr. Joh. Cornicalius van Haagen , Dr
. Maximilian

Morlin van Coburg , en Mr. Joh. Sagittarius van Anneberg. Deeze dan heb-
'

ben zoo aanftonds , op de tweede dag van haare zittinge , voorgeflaa-

gen,

(«) Rechenbergius Append. adLib. Symb. p. 14.
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gen , dat de boeken van Melancbtbou , en der Calviniflen t'eenemaal afge- ja" md.

fchaft , op het Dresdenfche Confent niet meer aangehaald , en de'
011 " 01--

Symbolifcbe boeken tot een reegel a ingenoomen mochten werden. Zoo
dat 'er dan door ecnige onverdachte Godgeleerde, naamelyk, door/)»-.

rtjc. Andrea , Cbytraus , Cbemnitiusen Marbacbim eene verklaaringeopge-

ïlelt , en den onderdaanen voor gelegt wierd, waar by ook aan niemand

vergunt wierd , om na deezen zonder toelaatinge , iets altoos te laateri

in druk uit-gaan. (x") Toen wierd het ookaan 't YVirtenbergze Hof (al- witterf-

waar D'. Andrea was) daar toe gebracht, dat 'er aan /X 1. Ofiandcr , en t»J!a-

Mr
- Bilenbach opgedraagen wierd , om een zeeker gefchrift , aangaande s«»-

de ftrvdigheeden op te ftellen , welkfchrift hier meenige Godgeleerde

te Maulbrun , een Wirtenbergs Kloofter , overzaagenen verbeeterden , Mauibmns

en het zelve daar na door den Graave vin Henneberg . aan den Keurvorft
Convent "

Auguftus toe-zonden,op dat hy daar uit zoude zien, hoe verre zyne God-

geleerden van de andere afgingen. Op dat het ook na de Wirtenbergfche "Üm^*
Godgeleerde haaren wenlch mocht gaan , zoo moeflde tveurvorft, op

het aanraaden van zommige , een bericht van ZX Andrea laaten afhaaien

,

die dan terftont , de booven-gedachte Maulbrunfche , beneevenseene

andere Formula Concordia , tuflchen de Needer-Saxifche en Swabifche

Kerken voor floeg. dat men die de lieden zoude voor leggen. ( y') Hier na

dreef men dat werk met grooten yver , al verder voort , en men fchreef

aanftonts in May een t'zaamen-komfte te Torgau uit , wa ir op dan boo- Tor

ven de u voorige Godgeleerde , noch zes andere buitenlandfchequaa- <che°con-

men , naamend) k , Dr. Andrea , Cbytraus , Cbemnitius , Dr
. Andrecis Miis-

culus ,
enDr.Cbri/lopb.Conierus, van Frankfurtaan den Oder. Dr Salmuth

was ditmaal zelfs daar niet by, maar Joh.Zangarius van Bronfwyk, laaf

Hutterus daar af, doch de anderen voegen hem daar by. (2)

1 7. Hier wierden dan nu de Calviniften voor alle dingen , van alle hoop

der vereeniginge t'eenemaal uitgeflooten , en men zocht de Flaciaanen

hier teegen , met de andere partyen der Lutherfche te vereenigen. Het

welke nu dies te eerder kondegefchieden , doordien de oude aanvoerders

der zelve al lange overleeden waaren , en dat de vierigheid der overige al

meeft vervloogen was. O) De goede Keurvorfl zelfs , die over de ondraa-

eelyke Theologifche oneenigheeden zeer verdrietig was, nam alles aan,

wat de Godgeleerde , die hy volgde , maar aan gaaven , en maakten , om
maar ruft te hebben. Hier op naamen ze dan de beide gedachte Schwabi-

fche geichriften , fmolten die binnen tien daagen onder malkanderen

,

nadien die byzonder wel aan Dr. Andrea bekent waaren. Welk fchrift ^ ,

dan juift de declaratie , of verklaaringe, over de Xl.ftrydigeartykelen, ring-

in de Formula Concordia is. De gemelde Godgeleerde nu , hebben dat

fchrift aan veele Proteftantifche Ryks-ftanden gezonden , voornaament-

lyk in Heffen, de Palts, Bronfwyk, Holftein, PomerenenMeekelen-

burg , om haarer aller meeninge daar over teverneemen, doch welke c^fiuen

verfcheiden waaren , en den anderen meeft alle teegen liepen. Waar op daarover*

verder , in 't Jaar 1577 , nochmaals drie Godgeleerde , de ingehaalde

cenfuren aangevangen hebben te doorzien , naamentlyk , Dr. Andrea , Sel~

nekkerus en Cbemnitius. En dit gefchiede in 't Kloofter Bergen , voor Maag-

denburg , den eerften Maart , op welken tyd men vertelt, dat 'er ver- ^ aa

ft
™^

fcheidene aanmerkens-waardige dingen gefchied zouden zyn. Als dat'er Bergen.

op de eerfte nacht , zulk eene aardbeevinge aldaar geweeft was , dar de ulltnl

'c

v Dddx Kofter
daacby-

(x) Hutterus Conc. conc. p. 7f. feqq. (y) Idem I. c. p. 87. ft) Stybarus&Selnecccrusap. D.

Paulum Hot'mannum kuuter bericht vom Concord-werk. (a) Holpinianus C. XXVI. Conc. difc.

p. 147.
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jaar md. Kotter vreesde , dat de groote Kerke invallen zoude. Item, dat op den
' anderen dag , als men wilde luyden , de klokken borden , en een vreemd
geluid maakten, (a) Insgelyks , dat de donder, nadeinvoeringevan

het zelve.op den 1 3 Augufti,teWittenberg,in de Stad.en de Kerke van het

Slot,alsookin£;<r77mKlooflertegelyk geflaagen was. (£) Ikvindeookin

een exemplaar van het Concordie-boek,het geene in de Sacriftye te Konneren

legt, dat niet verre van Halleis , dat een zeeker mandaar in aangeteekent

heeft, hoe dat in de nacht,na de verkondigingevan deeze Formnla, de gant-

fche Stad afgebrant was , 't welk ik echter daar by laat. Maar dit is dog
jubei.feen gewis , dat , als men in deeze eeuwe , het Jubel-feeft , over deeze gemaak-
daarover. ^ concordie , in dat zelve Kloofter vierde , een jonge, met naame Adam

Stein , midden onder de plechtigheeden , in de Kerke dood viel. Doch,

om weeder op de Hiftorie zelve tekoomen , zoo was dan de verricluin-

yerande- ge der booven-gedachte mannen , deeze, dat zyonderfcheidene dingen

defeX in het voorige gefchrift veranderden. Want de ingekoomene cenfuren waa-
fteiiins. ren alle zeer oneenig, en haddedeeenedit, de andere dat te erinneren,

daar afen toe te doen. e. z. v. Nu willen wel veele geenzins toeftaan . dat

'er toen iets hoofd-zaakelyks verandert geworden was. Evenwel beken-

nen zy zelfs , dat 'er hier en daar in zommige woorden.eene veranderinge

gefchied is , die dan in Godgeleerde zaaken,gelyk als bekent is , meed: wel

zeer veel te beduiden mogen hebben. (c)Ja eenige bekenden in een byzon-

der fchryven gaarne,, , dat 'er uit de ingebrachte cenfure»,na goed-vinden

,, iets ingefchooven.ookiets hier teegen wel uit gedaan,en het andere wat

„ meer verklaart.ofook wel beweezen geworden was.(//) Zo dat dan ook

hew
e

vande^e Godgeleerde zelfs onder malkanderen, hierover oneenig geworden
Arnhems. zvn .zoo zeerzelfs , dat Chytrceus hiernaweluitdrukkelykfchreef: ,, Dat

„ het eerfte fchrift zyne forme , zoo als het in 't eerfte ontworpen , onder-

„ fchreeven, en aan de Augsburgfche Belydenis-genooten gezonden was,

,, geenzins hadde behouden. Want de drie Heeren , welke tot deeze zaak

„ verkooren waaren , hadden in zyneafweezenheid, uitde cenfuren der

,, Kerken, veele fpreuken van Ltither , en wel inzonderheid , aangaande

„de gronden en voornaamfte manieren, der lichaamelyke teegenuoor-
„digheid vanChriftus, als ook meer andere dingen , te Bergen, daarin

„ geftelt , waar over hier na de heftigfte ftryd ontftaan is. rO Waarom hy
ook gaarne bekent heeft , „dat hy de Torgaufche ordonnantie verre

„voordeBergfcheflelt, doordien die zonder zyn weeten en wille , van
ontrouwe n deeze drie Heeren , Andrece , Selnekkerus en Chemnitius , t'eenemaal ver-

gat by. „ anderd was geworden. Daar dan hier na eerft , proforma, en om de (leur

,

„ de andere drie by gehaalt waaren , na dat alles al afgedaan geweefi: was;
alhoewel hy het echter ondertuflchenonderfchreeven hadde, en het nu-

rormuia niet weeder herroepen wilde. (ƒ) Jahyfchreef noch in 't zelve jaar aan

d,iee°n" Erasmus Marbachius : Dat deeze Formulamj feminarium Difcordiae, of

ïl\iZT Kweekbofvan tivift , onder baar geweefi was. (g)
tweedragt. jg yan je ancjere gemeentens der Augsburgfche Bel ydenifle nu , ge-

verachnn fchieden daar wel zommige goede erinneringen en waarfchuuwingen,

fnnenn!"' doch met welke voor deeze drie Godgeleerde alleen maar na haar eige
gei. welgevallen gehandelt wierd.En alhoewel eenige daar by indachtig maak-

ten , dat men doch Melanchthons Corpus Dotlrince niet geheel en al behoor-
de te verwerpen , als ook , dat onchriftelyke en heftige verdoemen en
verbannen daar wat behoorde uit te laaten, endiergelykezaakenmeer,

zoo
(b) ld. C. XX. p. 117. & ex eo Joh. Lstus Comp. Hilt. p. 417. (c)SclncccerusinRècitat.

Hutterus 1. c. p. 25-5-. & alii. (d) Balthaf. Bidenbachius ap. Fechtium fupplem. H. E. F. 1 V. p. 5-5-5-.

(e) Epift. ad Johan. Hermannum Volum. Epift.p. 109. (ƒ ) Epiii. ad Jac. Mouavium. Ib. p.418.

(g) Ap. Fechtium 1. c. p. j-47.
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zoo wierd noclicans niets altoos daar van onclernoomen. Hier teegen J«"«ö.

drong men zoo zeer daar op, dat die gefchrift doch onderfchreeven , en
tolMDO

alommeingevoert mocht werden, byzonder daar zoo veelegrooten over

al na een Synode verlangden , het welke aan deeze Godgeleerde heel ver- ^oni^
dacht voor quam , gelyk als wy nu al haaft zullen gaan zien. In 't Jaar ge

™ l°"

1 57») wierd dan dit Bergfche gefchrift, op den Land dag te Torgau , aan co™*-

de Standen voorgedraagen , en daar na hetgantfche voorneemen van de
d,x '

gedachte Godgeleerde in 't werk geftelt , gelyk als nu haaft volgen zal

,

wanneer wy noch maar eenige andere omftandigheedeu van deeze zaak
bygebracht zullen hebben. Voor eerft moeten wy nu noch een weinig

ivande Autheuren van dit boek gedenken , ogjdat wy gezien hebben, dat Mu&eua

'er nu drie van haar , dan zes aan gegeeven werden. Doch debooven- «wev

verhaalde bekentenis van Chytraus beflift deeze geheele zaak zelfs , die

! 'er maar alleen drie (triumviros) noemt, en daar meede als aanwyft , dat

•deeze drie heel eenzydig , en volgens haar gezag gehandelt hebben , maar
dat de andere daar uitge/boten , en eindelyk alleen maar , pro forml ofom de

\fleur daarby toegelaaten wierden, gelyk als hy dan uitdrukkelyk zoo fpreekt.

;
Terwylen ook meer andere ooirkonden dit alzöo bekragtigen Wy zullen

! ook nu haart verneemen , hoe men dit gefchrift voor onbedriegelyk , en
t'eenemaal goddelyk uit gegeeven heelt. Inde Hitorie zelfs uu wer-

. den de Autheuren genaamt, fumma? autoritatis& conflant'ueTheologi , Jie vaidftfc.

bet hoogfle aanzien enflintvaVigheid ( of hoogmoed veel eer) gehadhebben, ven."
2 "

; (g) En ook.pyharen der Augsburgjcl.e Belydems-verbonder.e,zvo veel 'er van haat

deFormult Concordise aannamen, (i) En het boek zelfwerd getituleert ,

• eene herhaaliiige der eeuwige waarheid, die niet alleen met het menfehelyke , maar

\ook met het Kerkelykegezag der hoogfle Overigheidgewaapend'is. (£) Datalzoo
hunne partyen , onder de Gereformeerde klaagden : Dat men zich t'eene-

maal ah dwingelanden en trots aangeflelt hadde , zoo dra als men maar van de ge-

naaden-gun/l van den Lands-heer verzeekertgeweefl was.Ql)].\ daar de Keurvorft,

in 't Jaar i y~8 , op de tzaamen-komfte te Tangermunde , de Godgeleer-

de vermaant hadden, dat zy dit boek doch noch eens /.ouden door zien nuX
I
en verbeeteren , zoo hadden die op het hoogmoed gde daar op geant-

Convcnt-

'woord: Dat het eens voor al de reegel van haare leère was , en dat die gcene alle

\ Swermers en Sacramentariffen waaren , welke daar maar iets het min/Ie aan laak-

ten, (m) e. z.v. Gelyk als dan ook de gedachte oneenigheid van deeze

Godgeleerde zelfs . uit loutere Emulatie ofafgunft voort quam. Om wel- voig-yver

ke reede ook de andere, die dat aanzien niet hadden , daar uirgeflooten geienden.

wierden : en deeze befchuldigden de Bronfwykfche en andere God-
geleerde , ah ofzy enkel en alleen daarom de Formula Concordia verwier-

pen , doordien zy daar toe ook niet meede geroepen geweefl waaren. O)
Waar teegen de Gereformeerde, aan Jacob. Andrex voorwierpen, dat hy Heerfch:

na het Primaatfchap over haar alle front , en datdithem ook van zyne
zuc

meede-genooten zelfs opentlyk beweezen geworden was ,(0) dat hy een

Pausdom in Duitsland hadde willen oprechten , en een ieder tot zyne meeningen

dwingen , (ƒ> ) en wat 'er van diergelyke teegen-werpingen noch al meer

waaren.

ix). Van deezen Jacobus Andrea; , als de voornaamfte Autheuren uit- D jac .

voerder van dat boek , zal ik alhier noch eenige aanmerkingen by voegen, j^^;
die deeze Hiftorie wat nader zullen verklaaren. Hy was dan by de Univer- vinge.'

fiteit te Tubingen , Kancelier enProfelTor, gelyk ook, Proo(l , enbyde
Ddd 3 men-

(6) Hmteru<; Explic. form.Conc. prolegom.p. n. (0 HclvicusGarthiusap. Fechtiuml.C p.807.

(J^) Joh. Olearius in Conltantc Concordix conc. p. 64. (I) Admonit. Ncofïad. C. X. p. 345-. (ro^Ho-

lpinianus 1 c. C. XX. p. 1 31

.

(n) Kromayerus Hilt. Eccl. p. 5-86. (0) Admonit. Neoftad". 1. c, p. 337.

(f)ibid. &341.
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jaar md. menfchen in een zeer groot aanzien van weegen zyne veelvuldige uitter-
wt udc.

j
.

e ^outheid , bequaamheid , en de gaave van onbefchaamtheid , alzoc

dat hy niet quaalyk voor een goed Staats-man koftfpeelen. Maar van

v/n mMtê weegen dit werk , werd hy by zyne verwonderaars genaamt , een hooi

groote lof.
veriicfjte , geefl-ryke en hoog-begaafde Godgeleerde , (q) een Elias , die de hei-

melyke Calviniflen , als de Baals-Prieflers verdreeven heeft, (r) Een Goddeljk

man , een Goddeljk hoofd , een Zuil der Kerken en Schooien, e. z. v. (j) H ier tee-

gen vind men , zoo wel by de Lutheraanen als andere partyen zelfs, zulke

berichten van hem, die ten uitterften aanmerkelyk zyn. De gedachte

Chytraus gaf hem al veel hier van , in 't Jaar 1 57 1 te verftaan , wanneer hy

He«fch- aan hem fchreef : Dat zyneganhangers Jacobiten genoemt wierden , wei-
zuchten k aanzien hv echter meende te verdeedieen , fchoon ze debefchermin-

ge van zyn Vooritanderichap niet van nooden hadden. (?) Anderen heb-

ben hem eeven zoo over zyn bedryfgewaarfchouvvt , dat men geen Biffchop

of Predikant , hy zy ook zoo hoog verlicht en begunpgt als hy wilde , in 't mittfte

moe/ie toeflaan , dat hy het Predikambt in de Kerken alleen wilde voeren,aan andere

Kerken maat en wetten geeven , en alzoo een generaalen Bijfchop zyn , het

welke een van de voornaamfte teekenen des Antichrifts is. Waar by zy opentlyk

noch gefteld hebben, hoe hy tot zulk een algemeen werk der vereeni-

ginge van de Gereformeerde niet beroepen is geweeft, en dat hy zich

alzoo van het kenteeken des Antichrifts, opgeenerlye wyzeontflaan

konde. (u) Zyne eigene meede-genooten,als,7/wö/^«i Kirchnerus beklaag-

den zich daar over , dat hy aan zyne vooioordeelen zoo zeer hing, en de lieden

onverhoort verdoemde , item , hoe hy zulke ergerniffen aangerecht hadde , dat hy

ook zelfs de Kerken-tucht en opentlyke boete , in Saxen afgefihaft , en de Keur-

vorfl daar toe verleid hadde : het welke veelen zeer fmerte , endeqoddeloozein
Licntfaar- j n . . . int i'ii
digheid. hunne valfche geruftheid maar des te meerder (terkte. (x) Ja Peucerus klaagde

j

over hem , dat hy van hem in de gevangenis , by eene t'zaamen-fpraake

Zoo hoogmoedig en trots gehandelt geworden was, als hem vaal

peen Staatkundige ooit was weedervaaren. ( y ) En diereelyken dritt ziet

!

driften, men ook uit alle zyne ichriften, enin tbyzonderuitdebneven. Als, I

wanneer hy van Strigelius fchreef, die hem ook wel niet heel zacht bejee-

gent mocht gehad hebben : Deftoute Letter-meefler mocht liever uit zyn Pin-

darus wat gaan opfnyen , als dat hy de Godgeleertheid ontheiligde ( hy meende
dat hy maar een Leek was , die met de Godgeleerde niets te doen hadde )

wraakgic- God ftrafte hem , dewylhy de Kerken ( dat is , de Godgeleerden ) zoo hinder-
lighdd.

iyf, was £ rjg jfe maa j- Je geleegenheid , ik zal hem zoo haavenen , dat hy zien zal ,

dat ik geen zot en ben. ik kenne hem wel , hy is noch verre zoo na niet , dat hy an-

dere gering behoeft te achten. Alle de geleerdheid is niet t'eenemaal in Pinda-

rus of Homerus geleegen ! (zy Diergelyken heevigheid befpeurt men by na

doorgaans in zyne fchriften , welke uit enkele eergierigheid en hoog-

moed afkoomt : hy zelfs vergeleek zich by ifma'ël , en bekende dat hy

niet wift,/j0£ dat zyn hand teegens ieder een was. O) Waarom ook zy ne vyan-

den wenfehten , dat hy doch in zynefchriften , eene Godgeleerde bezaadigheid en

deftigheid gebruiken mocht. (£) Dat hem vry zeer ontbrak , wanneer hy by

voorbeeld van de Gereformeerde fchreef : Vandiefchelmenwiliknietge-

digeieedé' preezen , maar gefcholden zyn: en van de dood van Flacius fchreef hy: Hy
ncn

"

is nu in des duivels keel , hy vreet nu met de duivels in de helle,wanneer zy maar te

huis, en niet by zynefpits-geze/knfSpzngenbetg, en andere zyn. (c) Ittmdkheb-

be in mynen baard meer keffende honden (canes) als graauwe hairen. (canos) (^)
Om

(J) Georg. Muller Hift. der Form. Conc. p 286. (r) Ibid. p. 300. (s) Marr.CrufiusinEpitaph.

Annal. Suev. 1. XI. p. 829. (t) Volum. Epift p.476. («) Urb.Picrius AbrertigungPhil. Nicolai

p. 21. (x) Ap.Fechtium 1. c.p. 638. (y)Hiftoriacarccrisp. 762. ({) Ap. Fecht. p. 25-o. (a)lb.p.

182. (4) Simon Sulcerus ibid. p. 277. (e) 1. c.p. f19. (Jjp.jSo.
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(d) Om nu noch van meer andere zulke ongoddelyke en onchriflelyke {"'^
zaaken te zwygen.

io. Om dee/.e en meer andere diergelykeomlrandigheeden nu, kon- T* i(*.™«

den ook. zelfs de rechtzinnigste Godgeleerde met hem niet overeen koo- wï«2Ë

men , en te vreede zyn , gelyk als zy dan bekenden : Dan zelfs de alder-

reinfle Godgeleerden zyne handel over bet Concordie-werk niet goed konden keuren.

(f) Zy waaren zeer toornig op hemgeweeft , omdat hy zoo onvoorzichtig de ll'it-

tenbergfehe Godgeleerde voor goed verklaart hadde. (ƒ) Insgelyks , om dat hy op 0nheia%t .

de Tenaalche zoo gruwelyk gefcholden hadde , en de andt-re opentlyk gevleit. (g)
hoid -

Zoo fchreef ook een zeeker Godgeleerde inSchwaben van hem, in 't

Jaar i?70 , uit Stutgard , en van 't Wurtenbergfche Hof, daar hy zich

altyd op beriep , al .vaar doch de Hartog zelfs , met alle zyn rondsom

reizen , heel quaalykte vreede was, en Htem dikmaals met de fcherpfte

beveelen te huis riep: Omdat hy in alles zyn eige kop volgt , naar anderen niet onrudig-

eens luijtert , om dat hy groote verwerringen in Saxen aangerecht heeft , en 't is
hc 'd '

ie wenfehen , dat hy het in Schwaben ook zoo niet maake. leele keurden zyne zaa- *

::en niet voor goed. Op veeleplaatzen heeft hyfeheids-man willen weezen, fchoon hy

•icb opent Ivk voor de eenepartye hadde verklaart. Zemmige huichelaars in Meiffen,

zingen onder zynen naam mét niets goedsom. Hy zelfs is als t'eenemaal dronken

van ydele hoope op eene guldene reformatie der Kerken , en hy weet het zelfs niet

fyat hy al doet. Hy praalt overal , men heeft alle zyne Canones onderfchreeven

,

daar het doch niet waar was ; derechte en deftige Godgeleerde verwonderden zich

'alle daar over , dat hy zelfs niet oprecht en bejlendig is. En het was wel te wen-

fehen , dat /jy Praag ?hD re sden nooit hadde gezien. Ondertuffc hen heet het uit

Terentius, wat gy 'er in gebrokt hebt , moogt zy ook zelfs opeeten (/>) Enzulke

omftandigheeden hebben veroorzaakt, dat hy mee Dr
. Chemnitius zelfs, zymiryd

ontren* dit werk over hoop geraakt , en dat zyn brief aan hem , waar uit ™"^em'

men haare onderlinge oneenigheid gezien heeft , overal aan alle Hooven,

in 't Jaar 1580 , bekent gemorden is. (i) Om welkereede zommige de

Berglche Godgeleerde by de acht Moordenaars van Jrifloteles vergelee-

l ken hebben , daar onder eerft vier met vier , daar na twee met twee , en

I eindelyk de eene met den ander oneens geworden zyn. r k) Het is ook be-

: kent , dat hy in zyne meeningen en rechtzinnigheid , zeeronbeflendig

oeweeft is. Chytneus zelfs verwythem opemlyk : Dat hy te voorïn veel op
0nbeften.

het heevitfte verdeedigt heeft , dat hy nu heeft laaten vaaren en voorby gaan. (/) di sbeid.

: wandus fchreef in't openbaar eene aanmerkinge vtn D r
. Jac. Conciliatorius,

i die ook de byzondere verdoeminge der doolingen gedreeven en gewilt

heeft, (jn) Flacius fchreef van hem , D r Schmiedlin (zoo noemde men in

't gemeen D r
- Andrea, doordien hy een Smids zoon was , en eerft het Sny-

1

ders handwerk geleert hadde) beeft eene goddelooze enduivelfche amneftie

fvereeniiinge') envergelykinge willen (lichten , bedekkenenbewimpelen, enal-

l zoo eene loutere Samaritaanjcbe Godsdienft ter Kerke willen invoeren, (m) Hoe

I anders over zyne mK^^yfAoa^yy , dat hy zich in allerhande, ook zelfs ftaat-

l kundige handel gemengt heeft,geklaagd is, zulks is uit zyn bedryf,teDres-

den,Praaa.Bronfw\k,en elders genoegzaam bekent : van welklaatfte ons ?ermen.

noch verder iets voor koomen zal. Ik laate ftaan , dat hy zich van de Sdiy.

Palts-graaf een Waapen-brief en een adelyken Helm , meteen veeder- »<«haodd.

bofch heeft laaten geeven ,
gelyk als 'er in den aanhang van zyn keven te

zien is.

xi. En deeze man heet dan de voornaamfte en gelukzaaliglte bevorde-

raar

(r)O(iandcrCcnt.XVF.l. IV.c i.p.863. (f) Ib.p. 864. (g)Chytrxusap.Fechtiurnl.c.p. ?r.

ft) joh Happuslb. p- 325-. (f) Wilhelm Bidenbachiusib.p- 31:- (*)ChytrxusIb.p. 628. (/; Vo-

lui». Epift. p 45-7- (*>) Ap. SchlüflèlburK.Catal.|Hxret.l.i.pra2f.ii. 12. (H)InderKurtzenWie-

derlcgungdes Poé'tifchen Dialogi von derErb-fundc.
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ja» md. raar en autheur van het Concordie-werk te zyn. (o) Gelykalshy zelfs ook
totMDc.

kekenc|e s
jat het geen werk van een alleen was , alhoewel het hem

De voor fchier gedood heeft , doordien hy het , naamentlyk , alleen verricht

Autheut heeft gehad, (ƒ> ) Waarom ook zyne teegen-partye zelfs zich daar op be-

concor- riep : „Hoe dat alle Vorften , Standen, en menfchen wel wiften
, dat

die-boek. ^ ^y aueen Je Autheur * beflierder en fmid van het Concordie-boek was

,

„die dit alles alleen aangeftookt , gehandelt en bedien: , en die dee-

„ze zaaken , welke alle de Gemeenten aangingen , alleen bewerkt en

„beflegt , en de macht aan hem genoomen heeft, van over het heil en

„de achtinge van zoo veele menfchen eenig en alleen het oordeel uit te

„fpreeken , en door lift en geweld die leere te onderdrukken , diehy

„ nietanders weederleggenkon. (gO En tot deezen einde is hy Over de an-

derhalfjaar lang , aan de Liftherfche Hooven rondom gereift , en hy

heeft zyne opgeleide en zeer gewichtige ampten, te Tubingen onder-

tuffchen aan een zyde gezet : waar aan zich veele niet weinig geergert
Zvne vet

eenngcn .hebben. Nademaal hy ook den boozen fchyn zelfs daar meede niet ver-
en beloo

ningen myden kon , om dat hy van zommige Heeren , aanzienelyke en ryke ge-
daaxvoor.

^gj^gjj genoomen heeft , waarom hy in 't gemeen ook voor zeer ryk

gehouden wierd.(r)Aangezien men zelfs daar meede bewyzen wifdat hy

by de Keurvorft daarom niet in ongenaade gevallen was , dewyle hy hem
eene treffelyke vereeringe gedaan en beloont hadde , waar over hy zelfs

ook teegens Joh. sturmius zich beroemt heeft. 0) Zoo dat hy zynen loon

ook vandaar gekreegen heeft. Want hy hadde neegenhondert goudgul-,

dens , en eenen vergulden beeker daar door verdient. Het welke hem de

andere ^zeer flecht geduid hebben , wanneer zy fchreeven: Dekonflige

meefter Smid heeft geengroove akker- of'paarden-arbeidgemaakt , maar enkele ko~

ftelyke enfyne kleinodiën fecundum quid , alzoo dat hy niet alleen metgrovte eere,

maar ook met veel zilver-werk {dat hy ook weImcefl en meerder dan Gods eere ,

de lieve noodlydende waarheid , en het heil en welvaard der arme verdrukte Kerken

<rezocht heeft ) weederthuisgekoomenis.if) Item, Dat hy van Vorften en Hee-

ren , met vergulde koppen , beekers , groote hang-beekers , gouden k eetingen ,

vereert geworden is , en het hem nietgebeurt is , als de H. Apoflelen , anders zon-

de hem ook aan der Leeraars confens ( overeen-koominge ) niet zoo veelgeleegen

geweeft zyn. Maar nu hy neevens datgeene , dat hy zich zelven eengroeten naam
gemaakt heeft,ook veelgoed en vereeringen,goud en zilver te zaamen gefchraapt ,en

dat niet te min, die groote wedde teTubingen altvd zynen gavggegaan beeft $ zoo

was hem deeze Concordia ook niet onaangenaam , maar heel vcordeeligendien^

fliggeweefl. O) Opdatiknunietgedenke , hoe men vind , dat het by hem
en de voorige, in de voleindinge van dit boek , ook niet al te Theologifch,

zelf in andere omftandigheeden toe gegaan mag zyn. Zyne eigene ampt-
genooten hebben het in de Chronyken gezet , dat van zyne reize naar

Saxen , de Univcrjiteit hem een treffêlyk aficheidmaal aangerecht heeft»

(x) En de Abt te Bergen , Petrus UInerits , werd van de Schryvers daar

over gepreezen , om dat hy de Godgeleerde zoo wel onthaalt heeft, (j)
Gad-maa- \yaar by een zeeker Schryver aanmerkt: D>: Selnekker heeft den Abt daar-

om zoo hoog opgezet , om dat hy aan zyne vrïendelykheid een byzonder ge-

noegen gehad heeft , dewyle hy hem niet alleen met ivoorden , maar met eenen goe-

den dronk wyn vervroolykt hadde. (z) Ten minften heeft een Lutheraan die

noch--

(o) Georg. Weiffius de Allotrioepifcopia C III. § 7. Q>) Ap. Fechtïum f. c. p. f 5-3. (q) A'dmon.'

Neo(l. C. X. p. 35-4. (r) Folyc. Lylerus uber den Cl. Pfalm.ap. Geierum Allgcgenwart Gotte?
praef. f*)Huttcrus Conc.conc p. 159. G. Muller. C. VII. §33. Ipfeinorat.de Concordia: Negotio
ap. J. V. Andrea: in Vita. p. 214. (t) Paul Reineckers VorredeüberFlacii Wiederlcgung des Dia-

logi. («) Cenfura der Leipzigerund Witten berger Theologen über die Grundfefte. (x) Grulias 1. C.

p. 757'. (y) Muller 1. c. C. VI. § 3. (%) Joh. Balsus Exam. Recitat. Selnec. p. 71

.
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nochmaals in eene Chronyke gemeld : De Abt heeft deeze Godgeleerde altyd £* md;

. Leerlylc ( liberaliter & magnifice ) onthaald\het welke God hem vergelden

"*/
(a) Hy heeft het onvergélykelyke geluk ook gehad, dat deeze ver-

^aderinge by hem gehouden is. (£) In 't gemeen fchryfceenzeeker man

oentlvk van hem: D r
. Andrea was eenverzoopeman (ebriofus) geweeft.

Fn een ander : Hy heeft in 't Klooster Beben-hitizen , eene grooten beeker

met wyn , in een reis uitgezoopen , en daar by gezegt : hy moejl doch noch geban-

nen worden , hy droeg dejlrik alom den hals. (O

xi. Uit dit alles volgt dan van zelfs , dat er aart deeze Regenten, en c~
bvzonder den Keurvorft Aiiguftus , niets altoos hier van toegefchreeven «ja«d«i

kan werden , en dat 'er in deeze geheele vertellinge aan hem niets toe ge- overheid

voeet werd : niet teegenftaande dat Andrea , en andere Godgeleerde , "èif
206 "

deezen tytel tot grooten nadruk pleegen te gebruyken , en men ook alles

'n zulk een naam voor gedraagen heeft. Gelykalsde voorreedevanhet

\oncordie-boek ook uitwyft , ( welke Dr. Andrea en Chemnitius gemaakt heb-

ben) en de uitdrukkingen der Godgeleerde , alsof het heette , dat bet

eene reede van de Keurvorft was , en dat men hem de uitvinJinge van dit boek moefl

toefchryven. 00 Daar teegen niet alleen een Vorftelyk perzoon zelfs aan

nr Kirchner zoude voor gehouden hebben: dat de drie Keiirvorften het wel

trouwelyk gemeent hadden , maar dat het de Godgeleerde alleen uit enkele hovaar-

dve zoo niet gedaan hadden , maar dat zy der Keurvorften gezag , tot een behelp

harèr driften zeer misbruikten. (<?) Maar anderen hebben het ook heel ligt be-
Van .

eezen , dat deeze termen , die in de voorreede ftaan , befwaarlyk uit de schoof

C celerye g^oomen konden zyn , als , fubftantialiter , effentialiter ,for- wed«iei't.

m liter ,
habitualiter , fubjettivè. &c. Dat is : Zelfsjlandelyk , weezentlyk

,

vormelyk, hebbelyk, onderwerpelyk , e.z.v. maar dat zy een zeekere andere

Smid , in Vulcanus winkel , uit de fchandelykfte moeraffen der Scholaflyke

tot een Autheur hadden , alhoewel Selnekker onbefchaamt derft voorgee-

ven- dat de Keurvorftelyke Raaden het gemaakt hadden. (ƒ) Of dit nu wel waar
b

pn rheolonfch zyn konde , mag een ieder oordeelen. „ Dat heet recht over jcü» ofid«r

eens anders geloof heerfchen, en in de Kerke tyrannizeeren, wanneer alle
veibo^u -

"
en ieder de meeningen van eenige weinige menfchen , zonder eenige de

"minfte onderzoekinge ,
maarmoeftenonderfchryven , het welke eene

"onlvdelyke ftoutheid was , die men in de Papillen beftraft heeft gehad.
"

(<l) Men wilde nu de menfchen daar meede blind-hoeken , en de Vor-
"
ften zelfs bepraaten , dat alle de erinneringen van de andere Proteftan-

"ten in de voorreede zoo verfcheiden waaren , dat een ieder die zee-

ver onderfchryven kon. Derhalven heeft men denaamenvanalledie

"vorften , als een Hoofd van Medufa daar voor aangezet, en met lift die

"
seene daar onder getrokken , welkers goedheid zy zoo zeer misbruikt,

en die zy zelfs met valfche vertrooftingen opgehouden en bedroogen
"
hebben (6) En wat 'ervan zulke klachten noch al meer waaren : welke

ook zoo verre niet geloochent werden , om dat men zelfs toeftaat,

Jat deeze Formulaw* door de achtbaarheidder Hooge-Overigheidgewaapentge-

worden is (0 Waar van ftraks noch meerder zal volgen. Men heeft den

Keizer Augujlus , daar over ook byzondergepreezen, die zich door de *=ft

booven eeclachte oorzaaken , daar toehaddelaatenbeweegen. Alhoe- b«SuV

wel hy in den eerften yver en waan , al niet ftandvaftig gebleeven
'

is eelyk als Andrea zelfs klaagde , dat zyne vyanden den Keurvorft tee-
'

'ji Deel.
Eee 8ens

r „ n 60'
(e) Melch. Leideck. Not. ad Hornii Hift. Eccl. p. 3f 3 .IrenSus Agnoll. Prodrom.

pw R C d E. 8 (d) Hutterus Explic. F. C proleg. p. 4. (e) Extraft. eines geipr'a'chs einer fürfti.

<L mir'b Kirchflern An. u8z. (f) Examen Recic Selnec. 1- c.p.72. HofpimanusGon.Difc.

KIHoSanua c C Xiix. p/xoz. \b) Ibid. C. XXVII. P . ,47. (/) Jo. Olcarius 1. c. P. 64.
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jaatMD. gens wilden ophitzen , en de Hiftorien uitdrukkelyk genoeg te kennen
lotMDC.

eeven (
j at hy noc h Voor zyn dood daar op gedacht heeft, hoehyde

lormida Concordia beft mocht veranderen , en dat Cbriftianus óe eerfte,

7.ulk eene reformatie daar door aangeftelt heeft: welk verhaal men inde

appel van den tooren te Leipzig, in 't Jaar 159* gevonden heeft. (*) Zoo
heeft de Keurvorft van Brandenburg zich ook daar na hier op beroepen

,

dat Auguflus in 't laatfte geklaagt heeft , dat hy van de gierige Paapenfihande-

lyk bedroogen was geweejl. (/) En in de Leipziger Chronyke ftaat wel duide-

Affcheid lyk ' van ' c Jaar 1 * 8° '
den l6 Decemb " Dr

- Jacobus Andrea
, devvyle hy

aan d!aii-
?> m '

t werk van de reformatie te verre gegaan was , heeft op den Zondag

,

géewn." ", dóór bevel van den Keurvorft Augujlus, te Dresden van de Heeren Kamer-
"
Raaden verlofgekreegen , om weeder naar huis te trekken, het welke

, hy zoo ras voor hem niet voorzien hadde , en daarom begeert,

„om met den Keurvorft in perzoon te moogen fpreeken. Maar het is

„daar by met dit afcheid gebleeven : Heer ZX Jacob trekt maar heen en

„komt nooit weeder , voor dat gy geroepen werd. O) Gelyk-alsdan

ook Hutterus zelfs niet loochent, dat hy met den Keüvorftoneenig ge-

worden was. En een ander heeft by deeze oratie gefchreeven dat de Keur-

wfnk.
ena

"vorft hem een goddekoze , leugenachtige , duivelfche Paap genoemt hadde

:

waar van onlangs een geleert man verder geredeneert heeft, (w) Men
zie ook , wat in de Hiftorie der gevangenifle van Pucerus al voor

woorden van den Keurvorft , en andere omftandigheeden daar by gebragr

werden. (0) Welke de Leipziger Godgeleerde in deeze eeuwe , zelfs ook

niet eens geioochent of weederlegt hebben , Q>) ten minden heeft hem

üuureGod-de Keurvor'1 voor zulk een duuren Godgeleerde gehouden, dat hy tot

8
dke

tden Chemnitius ge zegt zoude hebben , dat hy wel vier tonnen gouds daar voor

lulde (reeven , dat deezen bedrieger nooit in zyn landgekoomen ivas. (£)

onder- 2 3- ^oo veel zy dan , aangaande de Stichters van dit Concordie-hek
fchiyvinge gezegt , welkers proces ofverhandelinge , nu maar met weinige woorden
cincord; te bezien is, naamelyk, hoehetdeonderdaanenvoorgedraagenis. Hier

ontrent werd nu in 't gemeen zeer hoog geroemt , dat drie Keurvorften

,

naamentlyk , die van Saxen , Lodewyk van de Palts , en Johan Georg van

Brandenburg , die alle zelfs onderfchreeven hebben , doch de landen van

deeze twee laatfte zyn daar wel haaft van afgetreeden. Noch iz Vorften ,

'

en zoo veele Graaven , 4 Vryheeren , 3 5 Ryksfteeden , en meer als Soep
Godgeleerde , met welken tytel men teegen de gewoonte , ook alle

Paftooren en Schoolmeefters op de Dorpen vereerde.als welke dit groote

getal onder deeze 8000 uit maakten. (V) Wat nu de aart en wyze aangaat,

die is daar over te verneemen by diegeene, welke toen ter tydmeede

ofxyvry- in die zaak ingewikkelt zyngeweeft. De autoresformula verzeekerden

,

w«ft
5
«r dat het van alle goedwillig gefchied was , gelyk als Dr. Andrea: , op de

t'zaamen-fpraake te Hertsberg , in 't Jaar 1578, meteeden verklaarde,

dat niemand tot onderfchryvinge gedwongen , noch ook weegens de weigeringe afge-

zet , of verdreeven geworden was , dit wijl by zoo zeekeren waarachtig, als by

zeeker wijl , dat de Zoone Gods hem met zyn bloed verloft hadde. (j) Maar Dr.

Selnekker , en andere ftelden daar by zulke omftandigheeden , die zeer be-

denkelyk zyn. Tot een voorbeeld , de Keurvorft heeft onder en by de

Godgeleerde , van de zaak gewis willen zyn , en alzoo de onder-

fchry-

(k) Vid. oratio de ConcordiaeNegotioap. J. V. Andrese in Vitap. 204. Dreflerus Chron. Saxon.

p. 761. (I) Jo. Olearius Epift. MS. adBalthaf Meifnerum An. 1614. (w)ExcerptaexSchneideri
Annal, Lipf. ap.Chr.Thomalïum Hift.der Weish. P.II.p.67. (») Ibid. p. 165-. (o) pag. m. 766.

&

787. (/>) Thomafius 1. c. (7) Hofpinianus C.XL- &exeoJoh.L3etusHi(t.p.4i8. (rjMicrelius

Syntag. Hift. Eccl. I. III. p. 388. Chrift.MatthisTheatr.Hillp.u03. (t) Ap. Hutterum Conc
concp. iój.
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frhrvvinge geeifcht , en wanneer zich eenige daar over ontfchuldigden ,

!»«md.

en maar het eerde deel aannaamen , zoo heeft hy hen laaten weeten , dat

zy de onderfchryvinge van het anderen deel niet konden weigeren. (O Zoo ftaat 'er

ook in de Saxiiche Chronyke zelf. De Keurvord heeft ( naamentlyk ,

op hec aanraaden van deeze Godgeleerden ) den Kerken in zyn gebied die

boek voorgelegt; («) hy beetc aan zeekere CommiflarifTen bevoolen,

„welke van de onderdaanen zouden afeifchen , (exigerent) datzy, of
""'

r

a
"|

e

„dat boek zouden onderfchryven , ofde oorzaaken van haar weigeringe '^"JT
.bekent maaken. Daar dan eenige, die dit weigerden, daar over zonder ft«ftn.

.uitftel uit de Collegien geftooten wierden. Ja men heeft bevoolen , dat

„alle de Formula Concordia , in 't toekoomende , by het intreedenvan

„ haar ampt,moeden onderfchryven. (x)Dr. Jac. Andrece,en Dr. Selnekker nu

waaren rondsom gereyft , hadden alle Prieders en Schooldienaars de ar-

tykelen der Formula Concordiaz voorgeleezen , welke zy ook alle moeflen on-

derfchryven. (ƒ ) De Kenrvorjl nu hadde -zich verklaart , dat hy geene andere

flrydire leere of meening in zyne Kerken wilde toelaaten. O) En zoo ging het

ook op andere plaatzen.D^. 'Andreie zelfs fchreeftoen ter tyd naar Straats-

burg , daar den Raad de onderfchryvinge weigerde , aan een zeeker Pre-

diker : ,, Dat hy zyne graauwe hairen met ernft aan den Raad zoude

„toonen , in honden veranderen , en den Raad wakker aanbafTen , en

„ hunne gemoederen ook opwekken , op dat zy van de Kerke , voor dee-

„ ze reis niet afkeerig mochten zyn. (a) Lucas Ofïander bezocht het op een Gcbruikte

andere manier , en fchreef daar na toe , hoe aangenaam het den Hartog 1

r

'

ĉ i

°v"

van Wirtenberg zoude zyn , byaldien het de Raadonderfchreef: Men cn\è"
S '

zoude die zaak door Dr
. Grempen bevorderen e. z. v. (b) Aan welke hier na Dr.

"n'nse '

Andrete zich beklaagde , dat hy zich niet gundig hier ontrent beweezen

hadde. (c) En door diergelyken middel , is hier en daar , ook by de G roo-

te zelfs , de onderfchryvinge te weege gebracht geworden. Gelyk als dan

D r Lud. Rabus aan Dr
. Il'ilhelm Timmerman naar Heidelberg fchreef: „ Hy

„hoopte , dat de Keurvorft aldaar op 't laatfte de onderfchryvinge niet

,, weigeren zoude , dewyle Dr
. Marbach nu aldaar beroepen was , die naa-

„mentlyk een vriend van de Formula Concord'ne was , en die daarom ook
"
bevorderen zoude. (</) En een ander fchreefuit de Steirmark: Dathy

eindelyk na een lange t'zaamen-fpraak , den Lands-Hoofdman de onder-

fchryvinge afgedrongen hadde. (e) Van de voorbaarigheid der Predikers

nu , zullen wy in 't XVII. Boek , aan 't i7Cap. §47. een voorbeeld

vinden.

i/\. Hier booven in 't begin van dit Hoofdftuk , en in 't voorgaande

lid is nu algemeid, hoe die geene, welke niet wilden onderfchryven,

met verlies van haare ampten en uitzettinge uit het land
, geftraft wier-

den. Diergelyken handel 'er van dien tyd af, altyd aan zulke plaatzen ge-

bruikelyk isgeweeft. Gelyk als 'er nu noch voor weinigejaaren,opentlyk

uit gefchreeven wierd : „ Dat de aankoomende bediende,dien het aangaat, Dre;g<: .

„ hetjuramentum Religionis (den eed van Godsdienft)zouden moeten doen, ™ e™
e

v

a

a

zonder eenige voor behoudinge ofbeding de Formula Concordia te onder-

„ fchryven , en dat ze ook zoo wel by de leer-punten alle te zaamen , als

„ by de eigentlyke woorden en manieren van fpreeken , in Helling en tee-

„ genftellinge , NB. zoo lief haar zy omdiefchandelykeafzettinge van

,, hun ampt te vermyden , volftandig te volharden , en niet het geringfte,

„ met hand of mond , door fpreeken of fchryven daar teegen moeden
Eee z „ voor-

(t) In der Warhaften , kurnen und runden ereehlung nach Churfürflens Augufli Leich-Pred.

(u) Jenifius Chron. Annxb. p. 39. Part. II. (x) G. Suevus Hift. Acad. Witteb. ad Ann. 15-81.

(y) Schmid. Zwickaufche Chronik. P. II. p. 408. (^) Ibid. p.411. (a) Ap. Fechtiuml. cp. ƒ40.

(J)Ibid.p.f6j. (c) Ibid. p. ƒ8. («ijlbid.p. ƒ96. {t))cim. Hombergerus ibid.p. 679.
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jast md. „ voorneemen , en dat ze met hand en mond daar aan zouden moeten
,otMDC,

„gelooven. (ƒ) En van zulk een geweldigen en onchriftelyken bedryf,

gelyk als het in opentlyke fchriften en handeligen zelfs , openbaar ge-

Id%Ik- noeg is , hebben de andere partyen aldus gefchreeven: „Men heeft die

Ïvvm " menfchen vraagen van ïnquifitie voor gelegt , daar op zy maar met ja en
WU>S

'
„ neen zouden antwoorden ; die niet na de leere der ubiquiteit ( alomme

,, teegenwoordigheid ) geantwoord hebben , die wierden al voort Sacra-

„ment-fchendersgeheeten , en men hadde hem een anathema , enden ban

„aangezegd , dewyl zy difputeerden. Ennadatmendeeze förma/a uit-

„gevoert hadde , hebben deeze Godgeleerden geraaden , dat men de

„ onderfchryvinge voor eerft van die geene zoude begeeren, welke dat

„ boek voor zeeker goed keuren , en welkers achtbaarheid de andere

„ dan wel volgen zouden , en die geene, daar men aan twyfelde , zoude

„ men tot op het laatfte fpaaren. Die het weigerden , zoude men de ver-

„willinge der anderen voorhouden, en hunne reedenen weederleggen.

„Maar", op dat 'er ook geen uitvlucht meer overbleef, zoo zoude aan

„ de Godgeleerde ernftig bevoolen worden , dat een ieder maar alleen

„ zyn bloote naam moeft onderfchryven , zonder eenige uitneeminge of

„ verklaaringe , «n wel nochmaals , dat de voornaamfte eerft zouden be-

1

„ ginnen , daar de geringe dan wel zouden volgen. In de Ryksfteeden

., moeft de Raad het aan alle Preedikers te gelyk opleggen, op dat het niet

<,, een zoude derven afflaan. (g) Daar dan licht uit te vatten is , dat niet

een het ook geweigert zal hebben , om dat hy gaarne by zyne Kerke wil-

de blyven , gelyk als een zeeker Dorp-Paap tot zynen Edelman , 'm

Thuringen gezegt heeft , als hy dit boek onderfchreeven hadde , en daar

bedroeft over geweeft was. „ Het geweeten kan wel niet gebonden vver-

„ den , maar wy arme lieden hebben wyf en kinderen , daarom moeten wy
„ wel wat doen,op dat wy niet afgezet en verdreven zouden werden.Waar
„ over een daar by zittende Munnik , van Erffurt , zeer gelagenen heeft.

(h*) En dit zoude Heshujius zelfs bekent hebben : „ Dat naamentlyk veele

„ van hen teegens haar wil onderfchreeven,en in hunne herten het zo niet

„ gemeent ofgelooft hadden. (/) Op welke gevveetens-dwang een zeeker
man Dr

. luthers eigene woorden bybracht , die hy teegen Era/mus eertyds

gefchreeven hadde : „ Waar blyft nu de vryheid en macht , om van zulke
„decreeten teoordeelen, gelykPauhis i Cor.xiv. zegt: de anderen zul-

„ len oordeelen. Gy beneemt ons de macht, om over menfehelyke inzet-

„ tingen te oordeelen , en gy onderwerpt ons , zonder eenig onderfcheid

„aan de menfehen, daar ons doch de Schrift dit niet beveelt. Waarby

zuchTvm » ny ^an over die Godgeleerde moeyelyk werd, welke zich onderdaan,
êHkeie™ 1)0m haare meeningen aan alle voortefchryven, en die ondertufTchen

kcidln. „ de Gemeente met allerhande lift , de vryheid van oordeelen benee-*

„ men , en die haare menfehelyke fchriften eeven zoo veel aanzien toe-'

„ fchryven , als de H. Schrift zelfs. Zouden de Papiften ( vaart hy voort

)

„ zich niet beklaagen , dat zulke Do&ooren in eene byzondere t'zaamen-

„ fpraak , hen meer macht aanmaatigen , als die aan hunne gantfche tree-

„ftelykheid toe-geeven ? Waar door zy zich zelfs en alle Duitfche Ge-
„meentens, toteenfpotftelden. Ik laate ftaan , dat God zelfs over zulk

„een roof van zyn hoogfte gezag ten hoogften vertoornt word. (>) E»
diergelyke gedachten en overweegingen zyn 'er toen ter tyd , en nader*

hand zeer veel voorgevallen.

25. Hier

(ƒ) Hertzog Augufti xu HalleRefcriptap. Olearium Conft. Conc. p.90. (g) Au6tor Admon.
Ncoft. C. X. p. 346. (b) Colloquium Hertzberg. p. 184. & ex eo Hofpinianus 1. c. Cap. XX. p-

127. (,«')InConfeffioneadDucemBrunfvic. ibid. (4) Ibid
;
C XI1X. p. 103.
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2f. Hierom hebbende Godgeleerden zelfs niet geloochent, dateenige J»"Md.

wet een quaaHgewecten onderfchreeven hebben. (/) En Dr. Andrct klaagde noch
fot M °C °

in 't Jaar 1578, daar het al meeft bekend was , dat hy te Leipzig veelevy-

anden hadde, en in groot gevaar was. (m) Welke doch zyne vyanden alle &£**
onderfchryven moeften , daar de Crypto-Calviniflen Zoo zeer de over- ^LT^-
hand genoomen hadden ,

dat het gantfche land daar vol van was. Jade wcetc"-

Bergfche Godgeleerde gezaamentlyk, bekenden aan den Keurvorft zel-

ve : Dat zy al te zeer crvaaren hadden , dat noch in de meefle Saxifcheplaatzen,

veele Predikers zich in de leere zeer hartnekkig betoont badden te weezen. Dat ook

eenige Vorften en Heeren zelfs met onderfcheidene vooroordeelen ingenoomen waa-

ren. (w) Waar uit men wel zien kan , hoe ellendig en verkeert het 'er al-

: tyd toegegaan is , nademaal ook die geene zelfs, welke het noch al on-
derfchreeven , by het aanhooren vanhetras voorleezen, 't geene op alle

plaatzen gefchiede , onmoogelyk het verftand en den zin van de zaa-

ken genoegzaam konden begrypen , en daar door een meeft onbe-
i kent gefchrift onderteekent hebben. Ondertuffchen kan men ook niet uiting

1 zeggen ,
gelyk als Hofpinianus en andere doen , dat het 'er in alles met ge- ïen.

ande~

weid en dwang toe gegaan is , maar veele hebben zich op andere wyzen
tot de onderfchryvinge laaten overreeden : en hoe zichdeAutheurs

1 zelfs hierover bemoeit hebben , zulks wyzen nu noch hunne brieven met
hoopen uit. Doch het was wel al te heftig geoordeeld , wat een Schryver
zonder naam.dïe ook miffchien door zulk een handel geftoort was.in'tjaar

\ 15S9 opentlyk fchreef: „Deeze gezellen gingen met louter bedrog en
! „ valfchheid fwanger,en zy zogten onder den fchyn der ingebeelde heilig-

: „ heid,niets anders.dan geleegenheid en voordeel, om hunne verfchrikke-
• „ lyke.verdoemde, en ketterachtige doolingen.die zy met pen en inkt zig

„ niet meer betrouwden om waar te maaken , beneevens hunne aangebood
„ rene regeerzucht en eergierigheid , door het middel van de befchuttin-

„ ge en befcherminge der Hooge-Overigheid , en des weereldlyken arms,
„onder der zelven naam en hoogheid in te drukken, den gemeenen
„hoop met geweld , en de loffelyke Keur- en Vorften zelfs, met lift

„en bedrog , teegens haaren wil en gedachte op te dringen, Daarby
„ dan ook van die geene niet ten beften gedacht werd , welke aan andere
„ maar hetplacebo toe zongen , tot eene onderfchryvinge , en die zich al-

„zoo licht lieten beweegen , om alle hetvoorigetevergeeten. En voor uh.to&t.

„ het laatfte van Dr. Anderea , dat veele menfchen , een tyd lang in gantfch And«».

„ Saxen , zich voor hem buigen en neigen moeften , tot dat hy ten laat-

„ ften onverwacht , zelfs ten lande uitgevoert , en uitgeleid geworden is,

„ van welke uitgang uit Ifraël hy niet luid gefchreeuwt heeft. <» Maar dié £"«£"-

geene, welke alzoo ,
of uit 'dwang , of eige onzeekerheid , ofom de ond^e-

menfchen te believen , onderfchreeven hadden , moogen het ook wel hadden"*

meeft zyn geweeft , die het hier na weederroepen hebben. Aangezien
*

C°'

dit niet alleen veele andere gedaan hebben , maar ook zommige Godge- ya„ Heg.

leerde zelfs , gelyk alsalledeBronfwykze, en daar onder, byzonder •"»£?»«

Heshuizen , van wien by de ftrydigheeden meerder zal te zeggen zyn.
P 'Cr",r'

(0) Dr.Urbanus Pierim , ProfelTor te Wittenberg hadde het ook on-
derfchreeven , maar hy zeide daar na, dat hy het nletjtmpliciter gedaan
hadde , daar hy Dr . Andr. Mufculus en Cornerus tot getuigen riep : Hier
tegen verklaarde hy ook,dat hy zynen naam uitgeveegt,en bekent hadde,
Jat hymet deeze zyne onderfchryvinge eenegroote zonde hadde begaan, enhylad

Eee 3 God
(l) Hutterus Explic. F. C. proleg. p. 20. 'm) Epift. ap. Fechtiump.5-8. (») Epift. ad Eleór. ap.

HofpinianumCap.XIX. p. 111.(0) Kurtzer auszugundeinfaMtigeabereigentlicheentwerffungder

F.C.Vorrede. (p) Vid.OfianderCent.XVI. Lib. IV.C. 19.P.949. (f)Erl'a'uterungderi3cwcift-

artikel , dafs Pierius ein rechter Ertz-Calvinifte fey , Anno 1591 . Artic. 24. p. E. ij.
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jur mp God en alle Chriftenenjie hier door geergert mochten zyn.om vergiffenis. (^) Men
totMoc.

heeft 'er ok eenige in 't begin van deezeopleggingeuitgezondert, en

van de onderfchryvinge verfchoont. Gelyk als 'er onder anderen van een

Eenige Wittenbergs Profeffor , genaamt Matthieus Jï'eefenbeek , ftaat, darde
«" van

Keurvorft hem van het anders algemeene bevel uicgezondert heeft , doch
rchaont.

ö
-

t wa(. oorzaa^erl) Werd daar by niet vermeld, (r) Maar ik vinde inee^

zeeker gefchrift teegens Dr. leizer , dat hy van hem over de Calvinifterye

befchuldigt geworden is , waar vanhier onder by de Hiftorie des Crypto-

Calvinifmi breeder ftaat te melden.

z6. Een van de gewichtigfte en aanmerkelykfte teegen-werpingen , tee-

een de befchreeven handel was deeze , dat de onderdrukte partye , onop-

sjnodt.' houdelyk en opentlyk , op een gemeen Synode en t'zaamen-komfte drong,

daar in de aangeklaagden eerft aile gehoort moeften werden, eer men haar

veroordeelde. Het welk dan ook uit ftaatkundige oorzaaken zelfs, by-

zonder voor de Godgeleerde , raadzaamer fcheen te weezen , de-

wyle zy zich daar door van die achterklap bevryd zouden gehad hebben

,

als fchuuwden zy het licht , en zochten maar om met loutere lift en ge-

weld door te dringen, en denmeeftertefpeelen. En hebben de Keur- en

Vorften en Standen, na de ingehaalde overweegingen , zich daar toe in

't Jaar 1^77 ook werkelyk geneegen getoont , geraaden , en om ge-

wenfcht , dewyle zy wel zaagen , dat de meefte Standen daar op gedron-

gen hadden, (j) Maar men was bekommert , dat die zaak daar na zoo niet

*enVi"ra- uitgevoert zoude hebben konnen werden , als men het wel in den zin I

"ndm
' hadde , of t'eenemaal te rugge zoude gedreeven werden. Daarom ftelde

men zich ook daar teegen , en men wilde de andere partyen niet eens:

hooren , en men weederfprak ook de oude eerfte Lutherfche meeninge ,

:

aangaande de Synoden. Maar de Godgeleerde ontfchuldigden zich heel

'

ilecht , wanneer zy voorwenden : dat zulks aan hen niet hing, maar aan

hunne Overigheid , die hen doch anders in alles involgde. Item : De Calvi-
,

vijlen xvaaren ook de lieden niet , met welke men zich op zulk eene ivyze raoejl inla-

ten, (f) Dit nu duiden hunne partyen in hen maar alleen tot vreeze van

een boos geweeten , en van onrechtvaardige zaaken , gelyk ook tot hoo-

vaardye , en zeiden , dat men dat boek , het welke de Vorften wil-

den laaten onderzoeken , aaneengantfche vergaaderinge, uit alle Duit-

fche landen , hadde moeten overgeeven , beneevens de overige zaaken
die tot eendragt behoorden. Daar deeze weinige Godgeleerde nu het

rechte teegendeel gedaan , en eerft de onderfchryvinge van alle afgeperft,

en de Vorften alzoo bedroogen hadden. Tot welken einde zy ook in haar

fchryven , den Keurvorft voor geftelt hadden , hoe veele ongemakken
'er uit zulk een Synode zouden ontftaan : daar in teegendeel , de onder-

fchryvinge zonder eenig het minfte gevaar was.e.z v. (») Ja de Anhaltiiche

Godgeleerde fchreeven ook , na de volbrachte onderfchryvinge • iVy.

llTiu** geeven de Heeren Godgeleerden vriendelyk te bedenken , doordien'er zoo veelt
8Cn

* Chrijlelyke herten zyn, ook onder de onderteekenaars zelfs , welke klaagen , dat zy

overvallen zyn geworden , en daarom na eene algemeene t'zaamen-koni/te zuchten ,

en dat de hoogloffelyke Keurvorflen en Vorften , in 't Jaar 1578 , te Langen-Saltze

daar al reeds op hadden hejlooten , gelyk als zy ook teegen de onrechtmaatige by-

zondere veroordeelingen der Papiften , altyd tot de beroepinge van een wettig Sy-
node geftemt hadden , om aldaar , wat men uit Gods Woord wilde voort brengen t

te bewyzen , zonder dat men eenig recht hadde om zulks af te kunnen /laan. o)
Waar

(r) Gotofr. Suevus 1. c. (s) Carpzov. Ifag. ad Lib.Symb. p. 19. (t) ApologiadesConc.buchs

C. XV. p. 336. (w)HofpinianusConc.conc.C. XIIX.p. 101.&103. (x) Bedenken uber die preef.

d es Conc. buchs p. 1 S4. Conf. de Helmltadienfibus Chytr. Epift. 1 195-.
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Waar teegen hunne partyen wel niet derven loochenen , dat zy tot een ti«md'.

Synode verbonden waaren , maar dat ze echter van de leere der Calviniften
w MCQ '

niet langer wilden difpnteeren , doordien die nu allang verworpen was ,

zoo dat zy alzoo gelyk als een bevel daar teegen voorwenden, (j)
Waar in zy waanden het den A portelen na te doen1

, die ook de Ketters

alzoo zonder eenige Synoden verdoemt hadden, (?) maar waar van de
' grond elders onderzocht geworden is. (Ziet hier boovenin het eerfte

boek ) OndertulTchen , alhoewel 'er aan de meefte voor gehouden wierd,

hoe zy recht voor het Synode beefden, wanneer zy daar van hoorden.,

(a) zoo waaren echter zommige noch al zoo openhertig , dat zy de nut-

tigheid en noodwend'gheid vaneen Synode, by zulk eentoefrand van zaa-

ken zelfs bekenden ,(J>) en dat ook aan de anderen, die geen lufl: daar
!

toe hadden , aanreden : (c) alhoewel 'er inderdaad nooit iets daar van

tot eenige uitwerkinge isgekoomen, van weegen de reeds-bygebrachte

reedenen.

xj- 13y zulk eene gefteltenifle van zaaken hebben onderfcheydene per- Gev.^c!.

zoonen , ook in Saxen zelfs toen ter tyd , en verder heen de onderfchry-
ĉ

e

ht

on
vf^"

vingeenden Religions-eedgeweigert. Alzoo deeden noch, in't Jaar ijSi se > te

zommige ProfelTboren te V/ittenberg , naamelyk , ZX B-arthol. Schonboru, t^n '

Dr.Joh^ Matthe/ïus , en M'. Lehnerer * Mr.Qafpar Altenrekh , Mr.Vdent,

Ottbo , en L. Julius Boyma , welke laatfte eerft al onderfchreeven hadde,

doch hier na dooreen Notaris zulks herriep. Eenige van di-e mannen had-

den ook zeer fchimp'ge fchriften teegens de Formula Concordite in gegee-

ven. Waar over zy dan terftont afgezet, en van de.UniverJjteit weg ge-

jaagt wierden. C^/) In 't Maagdenburgfche gebied, liet de Adminijlrator , Midden-

in 't Jaar 1
5-6

, de Paftooren te zaamen roepen , om te onderfchryven ,

burg'

maar het hadde voor deeze maal niet kunnen zyn , gelyk als daar van gefproo-

ken werd , ja ook niet in't volgendejaar, by eene andere te zaamen-

komfte , tot dat het in't Jaar 1578 , daar na gefchiedis, wanneer de
Godgeleerde in vry held van den anderen gelaaten wierden, (e) Gelyk als

zich dan ook byzonderdeoude Dr
. Sie^frid Sack , M r.Nicander , Mockeni-

us , Mr
. Dionyfius en de Pfarheer van Albers-leben en Lebek , Majus , met

by na alle de andere , al teegen gezet hebben , en de Deken gezegd heeft:

dat die alle dol waaren, die zoo terftont al wilden onderfchryven.
(^f}

Het geene Land-lun-

ook in Saxen , zelfs veele van de Landftanden gedaan hebben , als die van den-

Bernftein , van Berleps en andere , en ook uit de Steeden en Stiften, (g)

Alle het welke niet zonder eene groote verbitteringe van de andere par-

tye gefchied is. Gelyk alsdan in 't Jaar 1 579 , de gedachte Predikers van Verweriin.

Maagdenburg, van den Admini(lrator , opdet'zaamen-komftenaar^wter- &**u

£ö£ gedaagt zyn , maar van de Dom-Heeren verbooden wierden, om al-

daar te verfchynen. Waar door ook de Raad zyne Predikers niet gellelt

heeft , maar de andere bleevenop det'zaamen-komft, by haar opzet,

en ondetfehreeven niet , daar zy haar oordeel over moeiten afwachten.

(&) OndertulTchen heeft men hier en daa,r , byzonder in Saxen , met
Stra en*

zulke lieden heel hart gehandeld En de Autheurs zelfs loochenen ook
niet , dat 'er zulke perzoonen van haaren dienft afgezet geworden zyn ,

welke wel onderfchreeven hadden , maar om dat zy verdacht waaren,

en hun eigen geweeten befwaart vonden, dat ze daarom weg geloopen

waaren.(i) Waarvan hier onder by de Hiftorie der Grypto-Calviniflen meer- oorzaken

der .ing!'

6 '86"

(y) Der 3 Weltlichen Churf. Refutations fchriffc wieder der Anhaltifchen Theologen beden-

ken p. 15-5-. {\) Ibid. p. 1J7. (a) |o. BalEUsExam.recit. Selnec p. 72. (4) Dav.Chytr. Epift ad

Cafp. Palelicum p. 1009. (c)ld. adHeshullump. 1 179. (i)Suevusl.c. (e)PomariusChron. Mag-
deb- p. 170. (f) Hofpinianus 1. c. p, 129, (g) Ibid. p. 145-. {b) Ibid. (»') Refutations fchri.ft der

3 weid. Churf. p. 262.
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jaatMD. der haricht te vindenis. Deoorzaakennu, waarom het zoo veele wei-

gerden , waaren verfcheide en ongelyk ; daar het waarlyk wel veele

verdroot,dat deeze weinige Godgeleerde alleen aan alle de andere wetten

zouden voorfchryven ; insgelyks ook, om dat daar door haar ruft, en

andere inzichten gehindert wierden , en wat 'er van diergelyke zaaken

meer waren. Doch de meefte brachten ook andere oorzaaken overvloedig

by , die men in zeer veele groote boeken wydloopig genoeg verhandeld

vind. Om nu maar eene reede te melden , zoo heeft niet alleen de

openbaare teegen-partye , veele Hellingen en meeningen daar uit wil-

len bewyzen , welke teegen den Bybel , de Augsburgze Belydeniffe,

en Luthers fchriften reegelrecht aanliepen 5 maar de Godgeleerden

zelfs , hebben ook krachtiglyk zommige zaaken willen aanmerken , wel-
*
ke zy önmoogelyk niet te zaamen konden fchikken.

z8. „ De oude Chytrarus erinnerde aan Dr. Andrea en Selnekker , noch in

paoiingen ^ \ jaar i ƒ79 , dat het raadzaam was , dat men eenige dingen in de Formula

™tacoa. „Concordia wat naauwer onderzocht , dat deftatus controverfa , van de
eoidi*.

^ vfye wi j recilt gefte it moeft werden , dat de vernieuwinge van de natuu-

„re door den H. Geeft , niet aan de rechtvaardigmaakinge voor geftelt

„ wierd , dat ook eenige leeringen en verdoemingen der doolingen , met

„ de andere reegelen of Symbolifche boeken niet moeften ftryden. De
„ Formula was de Godgeleertheid uitdrukkelyk teegen , om dat die zeide,

„ dat de gantfche vernieuwinge des leevens zaalig maakte , item , om dat

„ zy de Transfubftantiatie beveftigde. De Formula ftelde in de plaats van

„*t Avondmaal , de woorden van Chriftus: Dat de Sacramentariiïèn

,

„daarom niets anders als brood en Wyn hadden , dewylezy nietgeloof-

„ den.dat het lichaam van Chriftus aldaar teegenwoordig was. Daar doch

„ evenwel daar by ftaat , hoe dat noch het geloove der geevende noch

„ der ontfangende , de oorzaake derteegenwoordigheidis. (/) Andere

Tee en-
ne^en van ^et navolgende veel gewags gemaakt

, gelyk als tot een voor-
fpteck.n- beeld : In de Formula Concordia , werd als dooiende verworpen , dat bet geen
gndsac

recf:te chriflelyke gemeente was , daar geen ordentlyken ban gehouden wierd. (m)

Daar zy doch en met hen de Godgeleerde elders (lellen : Alwaar eene Chri-

flelyke Kerke is , daar moeft ook met eene hetJleutel-ampt gehouden werden , en

die Kerke is Apoflaats , en niet Apoftolifch , in welke het hier aanfeilt. „Waar
„ by andere noch voegen , dat de Autheurs gefchreeven hebben , dat zy
„door de genade des H. Geefts, te Torgau alles al t'zaamen gezet had-

„den , wat 'er tot eendracht en verklaaringe diende; daar zy nochtans

„ hier na bekent hebben , dat 'er noch al veele noodige en nuttelyke erin-

„ neringen en oordeelen daar by gekoomen zyn , maar daar zy de meefte

„ van uitgelaaten , of niet geheel en t'eenmaal aangenoomen hadden.

„Item , dat zy geene vervolgers wilden heeten, daarzy ondertuffchen

„ de onfchuldige verdoemden, als goddelooze en ketters , endeHooge-
„ Overigheid teegens hen ophitften , gelyk als de Jooden , Mattb.xxui.

30. Eindelyk , dat zy wel voor gaaven , dat zy geene perzoonen, 'of.

gemeentens verdoemden, daar zy nochtans hunne ftellingen als ketterfch

verwierpen en verdoemden. («) Hoedaanige zaaken meerder in de
ftryd-fchriften te vinden zyn , inzonderheid in de verantwoordinge van
het bedenken der Anhaltifche Godgeleerden, teegen de voorreede vart

het Concordie-boek , daar aan gehegt is , een verhaal van eenige nieuwe affchu-

welyke reedenen van 't Concordie-formulier teegen de Perzoon tf«Majefteit

van Chriftus j met aanwyzinge der blaaderen en uitdrukkelyke woorden , volgens

het

(/) Epift. Vol. p. 1 1 33.& u8i. O») Art. XII. Error. Schwenktëld. p. 829. (») Admon. Neoftad.

C. IX. p. 2Qj\
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het Dresdenze , Maagdenburgze ên Tubingze voorbeeld , tot ecu tromvher- J«r md.

tive vermaaninge en waarfchouwïnge , voor alle die gecne , welke de waarheid lief

hebben , en die zich echter bepraaten laaten , dat 'er in het zoogenaamde Con-

cordie- formulier , niets verwerpelyks is , maar dat men alleen uit loutere

roekeloosheid en moetwil daar wceder(lreeft. De Land-graaf [Vilhelm van

1 Heffen ,
pleeg ook over die boek te klaagen , dat de pitdenda Lutheri , uit

1̂ r

n
,"

t

-;
e .

zyne groote belydcnijfc daar in ontdekt wierden. (0) De Bronfwy kze en andere
,

bre|< v™

Godgeleerde zelfs, hebben byzonder erinnert , dat men doch de Philofophi-
' zdvc '

fche Ychool-termen , van fubjeótivè , formaliter, habitualiter e. z. v. daar

; mcht uit laaten , nademaal die niet de tiende Dorp-priefter , ik Iaate ftaan,

andere lieden verftonden , en dat zulks maar een groot gekyfgeeven zou-

de. De Cafainifteii , en Beza in 't byzonder, pleegen anders zulke netten

voor de Lutberaanen te fpannen , en hen in die vuiligheid (fordes~) te

trekken. ({>) e. z. v.

19. Andere hebben zich allermeeft daar aan geftooteri , dat zoo veelé onchriiie-

1000 Chriftenen daar in verkettert , verdoemt en verbannenWierden , IfoemYnge

en zulks, gelyk als men daar by voegt, t'eenemaal onverhoort, eenzy- ™;">ds~

die en geweldig. VVair by men zich noch altyd onder anderen, opliet

voorbeeld van het Concilie van Trente beroepen wil , het welke de Ketters

ook verdoemt heeft , alhoewel zonder naam. (O De Calvinisten waaren

ook met recht verdoemt , alhoewel zy niet eerft in gedaagt wierden ,

zy badden doch alle vergeeffche moeite gedaan , wanneer zy al in ge-

daagt geworden waaren. De Kerke verdoemt ook wel de ketters , fchoon zy daar Eiiend;se

'al niet by wanen, ofteegenwoordiggehoort wierden. Chriftus , de Apofrelen , TJ£^'

e» Patre's hebben het ook gedaan. Het proces ofde ding-taal , komt de Kerke toe,

anders z<v.de 'er geen ketter ooit verdoemt geworden zyn
x

, lyaliien men hen

allereerst haddegehoort. e. e. v. Welke ftellingen men wel zo heen gefchree-

ven , én het bewys van de teegen-partye op de Calviniflen gefchooven^a

d

r

a

"

at

heeft. (O ,, Daar teegen nu brachten deeze dit in: Dat boek verdoemde ^egen.

„die geene , welke met de Schrift , de Symbola en de eerfte Kerke niet

, overeen ftemden , en welke aan die dingen , daar ze hen meede befchul-

„digden , niet ichuldig waaren , die ook met de Augsburgfche Belyde-

, nilfe wel overeen quaamen. De Wet Gods verdoemt niemand , byaldien

„ hy niet te voren verhoort en overtuigt geworden is,wat hy gedaan heeft,

„ook mag niemand een rechter zyn , zoo hy niet rechtmaatig beroepen

,is. Wanneer nu alle deeze Bergfche verdoemingen , zonder eenig

,, rechtmaatig vonnis gefchied waaren , en dat 'er zoo veele Schoolmee-

fters enanderen, noch ook daar toe gedwongen wierden, omditoor-»

„deel met hunne onderfchryvinge te bekrachtigen , zoo kon het geert

„reegel der Kerken zyn , doordien het die geene tot ketters maakte,

„daar men zulks noch niet van bewyzen kon. (O De Bergfche Patres waa-

ren op deeze wyze , eeven te gelyk rechters en aanklaagers , gelyk als die van

Trente , ( met welke zy ook hier booven vergeleeken werden. ) 00 Waar
van Simon Stenius , van Lommatfch uit MeifTen, deeze verzen toen ter"

tyd gemaakt heeft i

Anglta , Belga , Scotus , rapidi prius accola Rheni ,

Sarmata cum Gallo , fortis & Helvetius

,

Omnes haretici: Gentes damnare tot audent

Fixfex aut feptem Mifnica maneïpia.

II. Deel Fff Qua?

(o) Joh. Pappus ap. Fecht. 1. c. p. 604. (p) Heshufius in judicio de form. Conc. ad Chemnit. ibid. p.

J02. (>•) Gcorg. Muller Hift. derF. C. P.II.C. IX.§ 12. 0) Hutterus Conc. conc. p. 122. &Ex-
plic. F. C. p. 28. (t) Admon. Neoftad.p. 244.0: 3j8.Holpinianusl.c. GXIIX.p. 106. &alibi

(h) Examen recit. Selnec. p. 77.



406 KERKELYKE XFL'ÈoeK
jaar md. Qua caufa > ore nezant Chnfti nos fkmere corpus ,

Percipit arcana quod ratione fides.

O fanftum errorem ! qno Jï quis forte tenetur

,

Ut pereat mundo , non perit Me Deo.

Dat is , de Engelsman , Nederlander , Schot , en Buurman van defnelle Rhyn

,

de Pool en Fransman , en (lerke Switzer . zyn alle ketters : naauwelyks zes ofzee-

ven Meiffenze Pedanten derven zoo veele volkerenverdoemen. Uit wat oorzaak*

om dat zy loochenen, dat wy Chriftus lichaam met den monde neemen , het geene

het geloove door een geheime reede alzoo geniet. O heilige doolinge ! welke zoo ie-

mand heeft , fchoon hy voor de weereldfterft , zoo gaat hy echter voor Godniet ver-

horen. De vergaaderde Standen , op de te zaamen-komfte te Frankfurt

,

hebben ook in een gefchrift , aan de Keur- en Vorften , hun ongenoegen
over deeze verdoemingen getoont, die men in het boek, teegen de an-

dere Angsburgfche Confejjions-genooten , ook heeft uitgedrukt, (y ) Maar het

is 'er by de eenmaal gefchiede uitfpraak gebleeven , na dat men ge-

fchroomt heeft , om dit alles te vveederroepen , wat zoo opentlyk en te

ras nu reeds al gefchied was.

uitwerkin- 30. Zulke en diergelyke uitwerkingen dan , heeft dit werk op de voor-

folmiiia
verhaalde wyze gehad , dat 'er naamentlyk , in de plaats van de gewaande

concot- ru fl;

'

t duizendmaal meerder dijpuiten , gekyf, fchefden en verdoemen,
meerder ftryd , en andere onverantwoordelyke ergernifiên daar uit ont-

ftaan zyn. Gelyk als wy hier booven nu al gezien hebben , dat de Auteu-
ren van de zelve gantfch niet eenig gebleeven zyn , en hunne tweedracht

onderde alom bekent geworden is. Een van haare eigene meede-geintereffeerde,

zelfs.

6"""
Chytrazus , noemde hen interfe male coharentes collegas , of Amptgenooten , die

met eikanderen heel quaalyk eens waaren. (z) En haar goede vriend, Kirchne-

rits fckireefaldus : „ Chemnitius en Andrea konden geene vrienden blyven f

„wanneer deeze zyn voordeel niet liet vaaren, alhoewel ze zich wee-
,, derom met malkanderen verzoent hadden. (<*) Onder de anderen wierd

'er nu noch al veel minder eenigheid gefticht, want men moeft hier na

onderde uitdrukkelyk bekennen : Men hadde weieene vereeniginge voor genoomen t
anderen. ^^ yg{ pgej}eide ivas van alle niet aangenoomen geworden. Waarom de flrydig-

heeden der difputatie noch niet iveggenoomen hadden kunnen werden, (b} En van

de zoo genaamde recht-geloovige fchryft iemand al zoo voort , in 't Jaar

1586. Ach ! in wat voor ellendige tyden zyn wygeraakt ! Onze Godgeleerde zyn

oneenig over de alomme-teegenwoordigheid , Jchoon zy de Formula Concordia al

onderfchreeven hebben, (c) Weeder bekent een ander : Dit boek was in zyn

oord maar een feminarium , o£Kiveek-hofvanoneenigbeidgewee(l. En een an-

der : De Formula Concordiaz heeft de twaalfdefcheuringe onder de Lutheraanen

aangerecht, (d) Item : Deeze vreedens-handelingen hebben deeze verwerringen

maar vermeerdert en gr ootergemaakt. (<?) JadeHartog Julius van Bronfwyk
zelfs , moeft aan de voornaamfte Autheur , Dr. Andrea , weegens Heshui-

zen , opentlyk fchryven : Dat hy ongaarne vemoomen hadde , hoe dat de oude

haat , tuffchen hen beide noch alglimde , en dat 'er van 't kyven , twiflen enfmaa-

len , en van de onophoudelyke eergierigheidgeen einde was. (ƒ) Van welke Au-
theur ook Joh. Major deeze verzen gemaakt heeft : (g)

Aut mens Vulcanum , aut forceps indotla fefeSit,

E'ipwf voluit cudere , cudit Ipiy.

Dat

(x) Apwd Abraham Scultet. in Vita per Paul.Kregeliump. 16. (y) Litercc ap. Hofpinian.Cap.

X V 1!. p. 95-. (^ ) Apud Fechtium 1. c. p. 6zS. (a) Ibid. p. 637. (b) Dreflerus Millen. VI. P. I. p. 95-.

fe) Fecht. 1. c. p. 5-47. (d) Chytrxus ibid. p. 628.6c Epitt. Vol. p. 995-. Andr. Corthym. Florileg.

Hift-P'if9- («) Ibid. p. 637. (ƒ) Ada und fchrifcenzumConc. buchgehörigundnöthigexMifiivis

p. 7- (g) Apud Scultetum 1. c
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Dac is : Vakaan heeft in 't verftand , of in een tang gemifl , jJlr md.

Toen hy , in plaats van vree te fmeeden , fmeede twifl.
«hmdc.

En wanneer men de onder befchreevene onruften , oneenigheeden en
veranderingen in Saxen , en elders wel overdenkt , zoo is het befluic licht

te maaken , hoe verre de vruchten van dit voorneemen zich wel uit ge-

ftrekt gehad "hebben. Insgelyks ook , hoe de uitfpraak gegrond was ,

die men voor deezen gegeeven heeft : De voorflandcrs der Formula Concor-

1

di<e waaren de allerflantvafligfle , en deflantvajligbeid der Saxen was heel onver-

gelykelyk , ahoo dat 'er na zoo veele afvallen geene van alle de Keurvorflen , of
Hartogenvan Saxen , ooit van de Papifien verleid zyn geworden, (/j) Veelmeer, £uend;ge

wanneer men op het waare Chriftendom, ende vruchten van 't zuivere vruchte"-

geloo ve zien wil , gelyk het behoorde te zyn , zoo is daar al van gemeld,

dat Dr
. Andrea: met deeze Reformatie en Unie in Saxen , eene ellendige ge-

dachtenifle nagelaaten heeft , en een oorzaak van alle inbreekende zorg-

loosheid geworden is , terwylen hy den Keurvorft zoo verre bepraat

. hadde , om de Kerke-boete en tucht aftefchaffen , en dit in de nieuwe Kerke-

ordinantie te (lellen. Welk onchriflelyk voorneemen aan de meefle ergerijk, en

aan de goddeloozen eene geleegenheid tot alle boosheidgeweefl is , gelyk als een

zeeker Schryver heel wel aanmerkte, (i)

31. Uit deeze ende noch-volgendeomflandigheeden kaneenonpar-
tydig Leezer zelfs heel gemakkelyk vande navolgende klachteoordee-

len , die iemand hier over nagelaaten heeft , wanneer hy zegt: „Daar
„waaren veele vroome , geleerde , en rechtfchaapene lieden, uitKer-

,, ken en Schooien verdreeven , en hier teegen hadden onvroome , fchyn-

„ heilige , ongeleerde , en buig-dienaars de overhand gekreegen. De ge-

„heimenisder boosheid quam met geweld voor den dag, dat is, heton-

„derneemen der nieuwe Pauzen, zoo dat alles met blindheid en duifter-

„ nis t'eenemaal overvallen was , waar meede die nu alles konden oor-

,,deelen ,
gelyk als de blinde van decouleuren. Waar door zy de Ove-

,,righeid belooven , dat zy uit de Formula Concord'ue alleen Godgeleerden

,, zouden maaken, alhoewel ze al anders'niet veel geleert hadden, (k) Des
niet te min hebben de liefhebbers daar van haar ongemeen hoog opgezet

,

en met haare zeer onbetaamelykeloftuiteryen , aan de anderen maar meer Loftuite-

oorzaaken tot ergernis en verbeetering gegeeven. Gelyk als, wanneer Fo'muia

de Godgeleerde , zondereenige de minfte fchaamte geftelt hebben: Uit £°"C01"

deeze Formula Concordia^nwf zoo veel Goddelykheid , dat zy ook waardig ge-

acht wierd,om een Canon of reegel te zyn.lVaarom ook alle daar op/weeren moejlen.
A]s Cjm(^

(7) Dat deeze neevens de andere Symbola , voor de Norma Do&rinx , en re- nyk.

gula judicii of'Reegel-maat der leere , en Richtfnoer des oordeels , gehouden zou-

de werden, volgens deeze moe(l men gelooven , leeren , en alle dooiende leeringen

enfcheuringen oordeelen en richten, (rn) Hier teegen zoude het Corpus Philippi

niet meer voor een Canon gehouden werden. («) Ja men pafte , zonder

eenig bedenken , de recht Godslafterlyke woorden van een zeeker Papift

daar op , die hy van Thomas Aquinas gezegt hadde : „ De Papillen zetten

„ deezen tot een Leeraar der Kerken , tot een Meefler der Hooge-Schoo-

,,len , en tot een aanvoerderdergeloovigen: zyne leere is van alle doo-

„lingen vry , de allerzeekerfle reegel der Chriftelyke leere, waardoor

„hy ook de Apoftolifche Kerke , met weederlegginge van ontallyke

„dwaal-geeften verlicht hadde , zondereenige de minde doolinge. Al
„ wie hem volgt , die ftruikelt niet 'op den weg der waarheid ; maar

Fff z die

(h) Olearius Conc. conft. p. 67. (/')Kirchnerusnp. Fechtiump.638. (l^) Zacharias Urfinus Ad-

mon.Neoftad.C.XI p.401. (I) Mamphrafius praxi Theo!, prsfat. (m) Jac. Andreseimfchreiben

an die Kirchcn im Reich apud Fechtium loc. cit. p. 34Ó.feq. («) Micrxl. Syntag. Hill. Eccl.l.IIl.

P-337-
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„ die daar van afwykt , die is akyd van Ketterye verdacht. Volgens deeze

„ leere zoude men als met een toets-fteen , in twyfel en ftryd , alles een-

„ moedig kunnen oordeelen. O) Waar meede men de Papilten , en hunne
menfchelyke inzettingen , ellendiglyk na volgde , waar van een ander

nochmaals alzo redeneerde : „Men openbaarde de eergierigheid en hoog-

„ moedigheid al te zeer , om dat men een ieder dwong.dit Canonyke

„werk te moeten onderfchryven , zonder eenige uitzonderinge of

,, beding , met eene recht Paapfche Hoogheid , eeven als ofGod by zul-

„ ke alleen de geheimeniiïen verborgen hadde. Een of eenige naamen aan

,, zich alleen de macht, om over de leere, het geweeten en doen van zoo

„ veele broeders te oordeelen. e. z. v. ( />

)

32. Tot een grond nu van deeze verheffinge , dat het naamenrJyk een

Canonyk boek moeft zyn , leiden zy die andere ftellinge , dat het van den

H. Geeft in gegeeven was. Want dus fprak men daar van : Wy pellen tot

den 'voomaamften Autheur van't Concordie-boek , niet iets Van een menfch

ofGodgeleerde , of Staatkundige , maar God den H. Geeft zelfs- , ,en dat zoo vol-

koomentlyk , dat xvy het in geen bedenken altoos neemen , Om het zélve eiÓTrnv^
,

of een van God in gegeeve boek te noemen, (q) Verder -. ,, De H. Geeft heeft

„hier in eenmenlchelyken dienft willen gebruiken , — door zyn drift eri

„inblaazen , heeft Auguflus dit middel uitgevonden, (r) Alledewerk-

„ meefters des zelfs, hebben van niemand anders als van den H. Geeft zel-

„ve gedreeven zynde , dit hooge werk aangevangen. (O Dit boek is de

„ Goddelyke waarheid zelfs , de eenige, befte en zeekerfte , deonbe-

„ driegelyke , heldere en volkoomenfte waarheid , alhoewel ze van men-

„ fchen weeder by gebracht was , dewyle ook de Vader der loogenen zelfs

„ Gods Woord wel bybrengen konde. Matth.si. Joh. vin. om nu noch
van andere nieuwe Gods-lafreringen te fwygen. (/) Waar door men ze
ook voor onbedriegelyk opgegeeven , en deeze uitdrukkingen daar toe

gebruikt heeft : Géén privat ( byzonder ) perzoon moet de woorden van de¥ot-

mula Concordiae in twyfel trekken , onderzoeken, laaken, veranderen ofver--

leeteren. Men moeft alles daar na reguleeren , en niets altoos daar in hervormen.

Het is zoo wel door den heekelgehaalt , dat niemand daar iets in weet te berijpen.

(;<) Item , Het oordeel van den H. Geeft , welke uit klaare getuigeniffen van dé

H. Schrift in de Formula Concordiae eenftemmig en recht herhaalt , en op de

twift-mraagen gepaft is geworden , kan en zal aan alle menfchengenoegen geeven.

00 Of nu ook de teegen-partye niet eeven alzoo heeft konnen zeg-

gen , dat in haare boeken ook de woorden des H. Geefts herhaalt waaren

,

zulks is wel lichtte denken 5 alzoo ook, datheteindelykwelopeene
onfeilbaarheid der Autheuren zelve mocht uitloopen ; byaldien men nu

eens zoo verre gedrongen wierd , zoo hebben veele van de teegen-partye

onderzocht , en gemeent , dat men hier ondereenen heerfchenden Gods-
dienft , en een voortocht booven alle de andere Próteftanten gezocht
heeft 5 doch zulks behoort tot deeze plaatze niet. In zulk een zin zet-

te men deeze verzen van de zachtmoedigheid en demoedige verdeedigin-

ge van dit werk , by het Jubel-feeft

:

Si mundiis durat , durat & ifte liber ,

Atque fupercilio contemnit adusque fuperbo

Impetits Hoftiles qua mala verba vomit. ( v )

Dat is : Zoolang als de weereld duurt , zal dit boek ook duuren , en het veracht

met een trotsgezicht , alle het vyandelykgeweld , dat quaade woorden uitbraakt.

Hier

(o) Olearius 1. c. p.ói.exJo.Bapt. Goneti Clypeo Theol. Thomift. (ƒ>) Admon. I.c. C. X.p.337.

(^)HutterusExplicat.F.C.proleg.p. 1
.
(r) Ibid. p. 3. (/)G. Muller l.c. P. II.C.1I.§ r. (O Olearius

1. c.p. 61. («) Idem p. 64. & Jac. Andrea: ap. Hofpin. 1. c. p. 1 1 7. (x) Glearius f. c.p.77. (y) Ibid p.ult.
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Hier by quaamen noch al andere befchryvingen , als wanneer men jaar md.

't noemde , het laatfle werk , en het heerlyk bazuin geluid , dat God noch "^°c *

voor zyn oordeel in zyne Kerken heeft laaten klinken, (s) Dat beek zoude ook met^he^a-

vergaan , zoo lange als de Zon febynen , en Cbrijïenen op de aarde zullen wee- i5«beiu

zen. O) Het is het al/erheiligfte boek 1 (£) een booven-maaten heerlyk fa\l\f^~
prachtig Symbolum ( longè auguftiffimum , divinum & fucrofanótum. )Sei -

Item,

Santfe Liber , tegis incomperti arcana recejftis

;

Detegit è chartis fe Deus ipfe tuis.

Divinos vere miranda ab origine textus f

Nam quee vos fecit mens quoque talis adhuc
'ft.

(c)

Dat is : Heilig Boek, gy houd degeheimen van onbekende verhoolentheeden ver-

borgen f
God zelfs ontdekt zich uit uwe blaaden , en ook waarlykgoddelyke texten,

van eenen wonderlyken oorfprong ! want de Geeft die u gemaakt heeft , isookzoo-

daanh. Het heeft de gantfche weereld vervult , en het is machtig genoeg , om alle

ketteryen te verfchrikken. (d) Een werk , dar in de gantfche Chriftenhcid'gedenk-

waardig is , om God te eeren, en de zaalighëid der menfehen te bevorderen, (e)

En wat 'er van diergelyke lof-tuiteryen meer zyn , welkers grond en

oorfprong aan alle verffandige licht bekent kan zyn.

33. Het zoude al te wydloopig zyn , om alle óeproteftatien , exceptien,

en teegenwerpingen , beneevens haare omftandigheeden, alle te vernaa-

ien , welke wel daa; teegen gegaan zyn. En wel niet maar bloot uit fraa't-

kundige oorzaaken alleen , gelyk, als men elders ftellen wil , (ƒ ) maar
üit veele andere Theologifche gronden. Alhoewel ook eenige naderhand, verande-

toen men ze door den druk uit gegeeven hadde , daarom die niet wilden Sve?
onderfchryven , nademaal ook de Bronfwykfche Godgeleerde opentlyk klaagden

:

dat zy in de t'zaamen-Jpraake te Quedlinburg , onweederfpreekelyk beweezen

hebben , dat zy op zommige plaatzen heelgevaarijk , en zonder eenige de minfte

toeftemminge van degeene die 'er aan geleegen was , veranderdgeworden zyn , na

eige willekeur en gezag , ook dat 'er te Quedlinburg toezegginge gefchiedis , dat

alles weeder herftelt zoude worden , daar echter niets op gevolgt is. (g) Zoo
hebben dan ftandvaftig geweigert dit te onderfchryven , de toen ter tyd verw«-

vergaaderde Land-graaven van Heffen , Wilhelm Lodeivyk , Philips en Georg, rXfaf"

land-graaf Philips zoonen , niet teegenftaande men daarom ook zommige ££
Hef"

Brandenburgfche Godgeleerde , om den fchyn {proforma , gelykChy-

traus hier booven zegd ) daar by genoomen heeft , op dat Heffen , An-
halt en Pomeren , zich des te eerder daar toe fchikken mochten, (h) oorzaaken

Doch de Liefhebbers van de Formula Concordiaz beklaagden zig, dat byzon- daarvan -

der de Land-graaf Wilhelm hier na zeer yverig daar teegen geweeft , en

van eenige , voornaamentlyk van de Superintendent , Barthol. Meyer

,

en Joh. Pincierus , daar toe verleid geworden is. Miffchien, omdathy
door het flechte beleid van die Godgeleerde, daar van te rugge gehou-

den wierd , het welke uit het bedryf met Cceleftinus ook wel te zien is.

Want deeze man hadde , volgens zyne onbefchaamde wyze , ( waar

over ook andere klaagen ) de Hand-Bybel van den Land-graaf, waar inne

hy allerhande aanteekeningen gefchreeven hadde , van hem afgebeeden
$

maar hy hadde ze hem niet weeder gegeeven , maar een nieuwe aan hem

Fff 3 ge-

(?[) Selneccerusindcrgegenantw. widerD.Petzeln. (4) WigandusSncramentar. p.417. (b>Ge-

orgius Weiffius de Allotnoepifc, C. 1 § 14. (c) Hutterus in titulo libri & ltatus Ungarici in Apol.

contra Archi-Epifcopum , citante Erharto Lauterbach. in Prager-Predigten p f. Dorlchaeus Carmi-

nein Append.advitam D. Andrea; p. a 3 (d) !bid p. 14. prolcgom. (e) Crulïus Annal. Suev. l.XI.

p. 770. (f) Ericus Benzelius Brev. H É.p. 34. Micrxlius H. E p. 339. (g)CalvifiusChronol ad

Ann MDXXC.p.817. A&aundfchriftenzumConc. buchgehörigp. 23. {h) Lucas Ofiander ap.

Fecht. 1. c. p. ƒ64.
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jaatMD. gezonden met een bril, endaarby gefchreeven , Dat hy de alomme-teegen-
tot mdc.

moreHgijeij in den Bybel daar meede zoude opzoeken, (i) Zoo hadde ook D r
.

Andrea , in de Keur-Saxifche Kerken-raad , neevens andere Godgeleer-

den , na de Torgaufche te zaamen-komfte , met hem lang daar van ge-

fprooken , doch hem tot zyn begeeren niet konnen overbrengen , de-

wyle hy een zeer gaauw en fcherpzinnig O'^/öupiO beer was. (*) Want
als hy na de bybrenginge vanveele Godgeleerde gronden , die niet wil-

den helpen , eindelyk op de ftaatkundige gevallen was, en dat men in-

zonderheid die geene , welke nu reeds al onderfchreeven hadden , uit de

Religions-vreede fluiten wilde ; item , dat niemand de Augsburgfche Be-

lydenis konde aanneemen , die dat boek verwierp , zoo heeft de Land-

graafdaar op geantwoord , ,, Dat zou de Duivel zyn , Paap Jakhals , waar

„ ftaat in de geheele Augsburgfche Belydenis , dat dit boek de uitlegginge

„daarvan is ? Waarom hy zich ook over zyne Sophiftifche" maniere in

't difputeeren , en andere flreeken beklaagt heeft, gelyk ook over zyne

eerzucht , zeggende , „ Dat hy zich eenen naam wilde maaken, dathy

„de man was, die alle het kromme recht kon maaken, en dat ze alle op

,, hem moeiten zien , als op hun Duitze Paus of tweede Lutber , die even-

„wel dat niet heeft konnen doen, en ook zulks niet eens ondernoomen
„heeft. (/) En wat 'er van diergelyke omftandigheeden meer mag zyn

,

welke de oorzaaken overvloedig genoeg kunnen aanwyzen , als die ook
Langen- cp de t'zaamen-komfte der Keurvorflen en Land-graaven te Langenfaltz,

men-
zaa

in 't Jaar 1578 overvloedig getoont, en de Godgeleerden in 't aangezicht
komft

' gezegt is , dat zy die geene niet waaren , welke zich alleen tot rechters

zouden zetten,en den anderen en meeden deel verdoemden. (»») De Auto*

res der Formula Concordice , hebben ook zelfs in hun antwoord over de Hef-

fifche Cenfure , die Godgeleerde , en wel voornaamentlyk Pincierus , heel

fcherp aangevallen en verworpen 3 waar teegen zich deeze , indever-

zeTz
b
a"

8 gaaderinge te Homburg verweert , en de Land-graaf wilhelm zelfs, in

^en - 't Jaar 157Ö > zich verklaart heeft 5 dat hy de Zwingliaanen niet wilde

verdoemen , en zich verder heeft geuit , dat hy eerder zyn hand in eenen

oven ivilde fieeken, als dat boek daar meede onderfchryven: en daar by hy ook
altyd na een Synode verlangt heeft, («) De derde Heer Broeder , de Land-
graaf Georg van Darmftad , heeft ook bekent , dat daar iets in was , dat hart

luide , om welke reede hy dit Concordie-boekw£ nooit heeft willen onderfchry-

ven. (ö)

34. Hier na hebben zich ook zeer veele andere, de Augsburgfche Be-

lydenis toe gedaane ftanden , vry zeer daar teegen geftelt , welke ik by
gebrek van plaatze.nu maar kortelyk aanwyzen zal.Van de Bronfwy k-Lu-

Brontvyk- nenburgfche Vorften is nu reeds al eenige maaien gewag gemaakt , hoe zy
Luuebur«T - ini * 1

oOO J

fche.
' wel in 't eerite , de Formula Concordia onderteekent hebben , naamentlyk

de Hartogen , Julius , Otto , Hendrik de Jonge , Wilhelm en Wolfgang

,

maar kort daar na die weeder herroepen , en door hunne Godge-
leerde , inzonderheid Heshuizen en Hofman, hebben protefleerenlaaten,

corpus ok noch te vooren een ei ge Corpus Dotlrina , dat zy het Corpus fuliitm ge-

noemt hebben , in t Jaar 1576 hebben uit gegeeven, waarin de Augs-
burgfche Belydeniffe aangenoomen , en de Calviniften verworpen zyn ge-

worden.door eeven die zelve Godgeleerde,welke hier na het Concordie-boek

meede hebben helpen maken.Waar van de fchriften der Helmftadfche tee-

gen

(/') Hutterus Conc. conc. p. 2
1
4. {10 Huttcrus 1. c. Cafp. Herrefw'a'gcr in der Leich -Predigt Land-

graff Wilhelms. (/) Redencken der Leipziger und Wittenbergifchen Theologen ubcr das buch

Grundteite gênant. Conf. Aóta ap. Hofpinian. C. XXIX. p. 1 57- (m) Ibid. Gap.XXI. 1 34. (n) Hut-

terus 1. c. p. ou. 115-. feqq. (o) D. Heinrich LeuchtcrHiftoriicheerzehlungvomahenglaubender
' Heffen.
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„en de Tubingers

getuigen , xyaar in van de alomme- teegenwoord.gheia ,
T-md^

bcu ,

ze yolftrekcelyk in de Formttla Concorduc lta.it , werd gedifpvtcert.
%
a\~ k. de vertruaninge van Hunnius, dat men de Formnla Concordia on-

Herfchrvven zoude , blneevens zyn wiftel-fchrift. En niet minder , het

k met den tytel : Aften en fcbriften , tot bet Concor die -boek gehoo-

J
'

in het welke tuffchen de Vorftelyke-Bronfvvykt'cheenWitten-

berefche Godgeleerde ,
gedifputeert werd, ofde Ubiqniteit , ofde leere

der alomteegenwoordigheid des lichaams vanden menfcheChriftus, in

't concor die-boek gefïelt en begreepen , in Gods Woord grond heeft of

niet> Gedrukt in 't Jaar 1589, in 40. In Pomerenisdit boek echter ook p°™'«-

al niet aangenoomen , na dat de Godgeleerde deezes Landfchaps , te

Wolaaft en Stettein eigene Synoden daarover gehouden,en in 't Jaar 1577,

haar befluit desweegen afgezonden hadden. (/>) In Holftein hebben de ge- Holftcin -

zaamentlyke Hartoogen , als Hartog /dolfte Gottorf , Hartog >/,*« te

Huisburg , en Hartog Johan de Jonge te Sundburg het op de zelve wyze

afrrefl laaen , waar over men op hunne Godgeleerden , .». Paitlus van Eit-

%n Generaal Superintendent, en andere zeer gefcholdcn heeft , datzy

uit vleefchelvke driften en byzonderen baat teegen D : Andrea; eenfeherpe en ver-

riftize ceniure téegens <ƒ* Formula Concordis, aan den Land-graafWilhelm

vxi %etren gezonden hadden , (?) alhoewel anders deeze van Eitzen , als een

rechtzinnig Leeraar , en yverig vriend der Calviniften zeer geroemt werd.

(r) Van de Meekelenburgze , PruilTe , en Saxen-Lauwenburgze landen Metae*

•

I men ook verzeekeren , dat zy het Concordie-boekA meede niet on- p™ifen,

de-fchreeven hebben , alhoewel andere weeder het teegendeel.willen ^eH"

bewvzen en dat ook waar is , dat Dr. Heshuizen en Wigandm , uit Pruiffen,

de formnla Concordia waarlyk goed gekeurt hebben , van welke de eerde

zulks naderhand weeder herroepen heeft. Aangezien het daar meede,

eeven als met andere zulke Godgeleerde ftrydigheeden toe gegaan is , dat

een ieder zich door zyn eige belang laat vervoeren , daar dan alle het an-

dere voor wvken moet. Öndertullchen is het gewis , dat de Univerfiteit

van Koningsbergen het toenmaals niet önderfchreeven ,
en de Stad Dant-

zik het nie°t aangenoomen heeft. (O
ie In Denemarken is de Koning, Fredrik de tweede, byzonder zeer penema.

nedoort geweeft over de gantfche zaak, gelykalseenvande Autheuren
<en"

aan den Deenfchen Kanoelier , Nicolaas Kaar , zelfs fchreef , welkers

oorzaak men ook op D'. Hemmingius , en den Hofprediker
,
Mr Cbriftopb.

Cnovhius , brengen wil, CO waarom hy ook aan alle zyne onderdaanen

verbooden heeft , deeze Formnla Concordite te onderfchryven ,
ook geen

exemplaar daar van in 't land te brengen , op ftrafTe van banninge uit het

i a ?.* Ti n ic 7vneVrouws Suffer , gemalinne van den Keurvorft^«~ vanden
land. (KJ J J ' " y .11 1 1 1 n Komneai-

Lêu* dit boek in fluweel ingebonden , en met goud en edel-gefteente a**^

hezét
' overgezonden hadde f heeft hy dat zelfs , in 't huis Anderfcho

b"nt'

•

't vuur geworpen. O) Het welke ook de liefhebbers van het zelve, of

^erfweegen of evenwel niet geloochent ,
maar daar by erinnert hebben

,

noch de Koning van Deenemarken, noch anders iemand met zyn

oLacr hier in iets kon gelden , niet teegenflaande zy anders zelfs veel

foems van de 8000 Godgeleerde gemaakt hebben, (y) Men heeft

zich ook daar over beklaagt, dat hei Concordie- boek, aan het zelve Hof
voor

, ^ u^rmConc conc.p.m- MicrsUusH.E.p.339- (?) Hutterus lep. 106. feqq.(r)Mi-

((
? ^Tn 260 'oh Mollerus Ifag. ad Hilt. Cimbr. P. II- p. 1 77- («) Hutterus 1. c. p. 249. Hart-

crxlms 1. c p. 369.
p
J<*vJ|°

Hilt praf & L . II. c. f. p. 489. L. III. c. 4. p. 7 zr. ir. in Addcnd. P . 3.
knoch. ^^fSw EdiaSmap Joh. AngeliuVde YVerdenhagen de Rebus Publ. Haafeat.

VS?r,L Homius r3 f6 Hili Eed. M. üeidecker H. E.p. 744- Hofpin. C. XXV. P, , 9 z.

ix)iM11 c.\y) Hutterus C0nc.c0ncp.2p. Autor desaken AnhaltilchenGlaubensCH.p.^.

undverthcidiguog dellen p.67.
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jaar md. voor vergiftiger gehouden is , als elders , te Nieuwftad ofte Geneve. (z)
totiMDc. y erc[ers hebben de Maagdenburgfche Godgeleerde dit boek niet willen

Maagden- onderteekenen , op de vergeefsze aangeftelde vergaaderinge , te Jurer-
m

°' bok,daar hier booven al van gedagt is.Neevens deeze heeft dit ook deRaad

van Straatsburg geweigert te doen,teegens welke D r
. Andrea de Predikers

straats- ophitfte , gelyk als ook hier booven is aangeweezen. Waar door dan,
burs- doordien de Raad daar volftandigby bleef, ZX Pafpus en de andere Predi-

kers , opentlyk op den Predikftoel heftig op haar fc holden , en een groo-

te onruft daar over in de Stad ontftont , en byzonder Pappus enSturmius

heevig aan malkanderen geraakten , door opentlyke en ergerlyke ftryd-

Frankfort. fchriften , waar van hier onder meerder. O) InFrankfurt vond men ee-

ven ook al geen gehoor, en klaagde, in 't Jaar 1577, de Senior aldaar

,

Petrus Patiens , dat daar zoó veele vyanden der Ubïquiteit en van D r
. ArtA

drece in waaren. (£) Gelyk alsdan ook, in 't zelve jaar, dePalts-graaf

Johati Cafimir , aldaar eene te zaamen-komfte der Gereformeerden hield.

Numberg. Van Nurnberg is ook iets diergelyks bekent. Van de overige Proteftant-

fche Standen , welke deezen Godsdienft niet toegedaan waaren , is boo-

ven dat licht te denken , dat zy niet meede daar toe geftemt zullen gehad

weeder- hebben , alhoewel zommige ook , in dezelve handelingen , volkooment-

in
g
?è"len- lyk te rugge getreeden zyn , en zich van dezelve afgezondert hebben.

uitAa" Van de Anhaltifche getuigen de veelvuldige ftryd-fchriften
, gelyk als

halt - dan de navolgende waaren : „ De aanmerkingen der Anhaltifche Godge-

,, leerde , over de voorreede van het nieuw-uitgegeevene Concordie-boek.

„ item , Weederlegginge der drie weereldlyke Keurvorften , teegen de

„gemelte aanmerkingen en Apologia der Anhaltifche Godgeleerde, tee-

,,gen de gemelte Weederlegginge. Nieuwftad 158 1. 40. Alsook, in 't

Latyn , IVolfg. Amlingii , Confejfio de quibusdam controverfts Articulis <2r reftita-

tio contra libri Concordite prcefationem. Servefla 1582,, en andere fchriften

meer. Van 't Markgraaffchap Baden is inzonderheid het fchrift bekent:

Baden. ,, Chriftelyke bedenkingen van Markgraaf Ernfl Fredrik , en wichtige wel
„gegronde beweegreedenen, welke zyn Vorftel. Genade tot nu toe van
„de onderfchryvinge der Formula Concordue afgehouden , ook noch

„ om dezelve te onderteekenen , weederhouden , gedrukt in 't Slot

„Staffort. 1599.40.

}6. Uit de Vorftelyke Palts quaamen 'er de*eze boeken daar over uit -.

Admonitio Chriftiana,de libro Conc.per Palatinos Neofl. I 580. 40. Item , „ Y.m
„ 't Concordie-boek , door eenige Godgeleerde ingeftelt , en op den naam
„van eenige Augsburgfche Belydenis verbondene Standen , uitgegeevene

„ Chriftelyke vermaaninge der Godgeleerde in de Palts , Ibid. Joh. Balcei

examen Recitationum Dr. Nic. Selnecceri de Libro Conc. Neap. 1582.. 40. Uit

Holland. Holland quam 'er een fchrift uit onder den tytel: Epiftola miniftrorum in Bel-

gio reformatorum ad auclores libri Bergen/is 1 578.

4

. Item , Calvigeri Satyra in

novam difcordem Concordiam Bergenfem Lugd. 1582. 40. In Switzerland

fchreef hier na Rudolpbus Hofpinianus zyne Concordia difcors , de origine &
SST

1" progrejfu Form. Conc. te Zurich 1607. en hier na te Geneve 1678 in folio

gedrukt. Ik laate ftaan , wat 'er in Engeland , Hungarye en andere

landen , daar over al gepafleert is 5 desgelyks ook , wat byzondere
perzoonen zich daar al teegen aangeftelt hebben

, gelyk als daar in-

.

zonderheid was , Ambrojïus Wolffius , in fundamentis Lutheri Doftrinx

de Ubiquitate ad orthodoxa fidei normam expen/js , contra Patres Bergen-

Jès , Geneva: 1579. Die met zyn rechte naam Chryflophorus Herdejianus

heet,

(%) Chytrasus Epift. ad Petr. Agricolam ap. Hofpinian. 1. c. (a) Vid. Fecht. 1. c. p. $65. 623. 6fo-
Hutcerusp. 374. Hofpin. p. 276. & 144. (f)Epift.apudFechtiump. f67.

Palts.
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heet,(c) op welken zeer veele heel toorniggeworden zyn , gelykals j^md.

hy dan ook neevens andere , al vry heftig geïchreeven heeft. Ikfwyge
totMDCi

noch van zoo veele anderen , als van Cbriflopborus Jremeus , Heshufms

,

Hofmannus , en zommige naamelooze Schryvers , ofdie onder verbloem-

de naamen zyn voor den dag gekoomen , als Palmerü Protef/atio nitllitaiis

was , welke Hotomannus gemaakt heeft. Item , de volgende fchriften :

Een kort uittrekzel en eenvoudig , doch eigentlyk ontwerp van de Formula
Concordix 1 589 , daar in over de 50 groote dwaalingen van dezelve aan»

geweezen werden. Nova novorum Cenfura Tbeologorum quorundam in Germa-

nia. ExtraÜ van een t'zaamèn-fpraak van een Vorflelykperzooi met ZX Kircbnern.

Job. Naffens Examen cbartacex Lutberanorum Concordix. Ontdekkinge dergroote

dwaasheeden ,fchrikkelyke dwalingen en taflelyke leugens , die in des Smidlins te

zaamen-gelapte Concordie-hoek begreepen zyne.z.v. Waar teegen de veelvul-

dige weederleggingen der Godgeleerde overal bekent , en in handen
zyn. Alhoewel'erookoverdemeefle nochmaals groote nieuwe ftrydig-

heeden ontftaan zyn. Gelyk als byzonder het boek Autorum Formula Con-

cordix uit quam met de Rubryk ( rootfehrift : ) Apologie ofverantivoordinge Apologie

van 't Chriftelyke Concordie-boek , ge/telt door èenïge bier toe verordineerde God-
der F

'

c

geleerde, Maagdenburg. 1581. in 4 . -Welke waaren , Kircbnerus, Selnecce-

rus en Chemnitius , waar in voornaamentlyk aan de Nieuwftadze Godge-
leerde geantwoord is , daar teegen deeze weederom eene defenfio AdmonU
tionum uit gaaven contrei Apologia Erfurtenjis Schifmata & cavillationés ,fcripta

ab aliquot (ludiofs Theologix. 1 ƒ86. Waar in ook gedacht wierd , dat de
-rheefte Godgeleerde , als deLeipzigers, Wittenbergers , Bronfwykze
en Meekelenburgze , met deeze Apologie niet te vreede waaren. Om nu
noch van zulke fchriften te fwygen, als daar waaren , Grondlyke voeeder-

legginge der Erffurtze , by bet ivynvat ingejielde Apologie , waar in ze ge-

, naamd word de onzaalige la(lerlyke Apologie : insgelyks , Apologia cuparia

e.z.v. Waar uit dan de onbefchryffèlyke ellende en verwerringe van deeze
zoo genaamde Chriftenert , van alle zyden , wel te kennen en te beklaa-

gen is. Welke alle haaren tyd en krachten , in zulk een woord-gekyf erf

difputeeren , t'eenemaal doorgebracht hebben. Waar men ook nóch ten

minften altyd eenigefchaduwe van wilde behouden, wanneer 'erby het
jut>e i

aangeftelde Jubel-feeft,alles met difputeeren gedaan wierd.alhoéwel zonder
"

groot gevaar , doordien men difputen gehouden heeft , op welke de
eene Profes , de ander Moderator , de derde Coadjutor , de vierde Refpön-

dens , en de Opponenten loutere Cliënten geweeflzyn, die dan in twee of

drie uuren , een paar Syllogifmi en di/liniliones , om de fleur voort gebracht

hebben, tot dat het feeft met een maaltyd en trattamerttbeflooten wierd

:

(d) Hoedaanigen handel in andere difputatien altoos gemeen is.

(c) Joh. GerhardusP. Il.difpp. Theol. p. 489. Hutterus 1. c. p. 247, (d) Vid. omnino Joh. Olear,'

ConltansConcordia concors Hall» 1675-. 4 . inprimis Tirulus & finis.

feeft daas

ovet

//. Deel Ggg H E t
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HET XIX. HOOFDSTUK.
Van de overige Religiën der Cbriftenbeid

5
en den toe-

Jland der %elve , in de ^e/liende Eeuwe: en wel

voor eerfl van de Entbujtaften in V gemeen
s

en van J^areljlad in bet by^onder.

Andere i. -w- ~r Olgens de gemaakte orde hebben wy nu noch de andere

{wende \/ partyen in de Chriftenheid te onderzoeken, die van de Lu-

fche

her

en
therlche Kerken onderfcheiden, en daarteegen aangeftelt ge-

wei
'

weeft zyn, ook beneevens die geene,de gantfche zo genaam-
De par i- de Chriftenheid , of algemeene Kerke uit maaken. Daar onder waaren

dan kennelyker wyze , de Papiften de grootfte en machtigfte. Welkers
gefteltenis , in 't byzonder in de aanvang deezer eeuwe , en voor Luthers

reformatie , nu reeds al hier booven voor oogen geftelt is. Zoo is ook de-

zelve , volgens de noch overige jaaren , wat de Hoofden of Regenten

der zelve aangaat , in de Hiftorie der Keizerenen Pauzen, al voort in

't eerfte Hoofdltuk deezes tweeden deels aange\veezen,en niet minder het

voornaamfte des zelfs , in de Hiftorie der Reformatie zelfs , en het verhaal

der Concilien. Zoo dat nu noch maar eenige weinige noodige aanmerkin-

gen meer overig zyn, welke zeekere byzondere veranderingen in 't Paus-

dom aan gaan , die ik dan tot op het laatfte befpaaren zal , en nu eerft van

die Gemeentens of Partyen eenig gewag zal maaken, welke zich welbe-
neevens de Lutherfche, vau 't Pausdom afgezondert hebben , maar die

echter , van de eerfte t'eenemaal verworpen, ofdoch door nieuwe naa-

meii afgezondert zyn. De eerfte fcheuringe nu gebeurde onder de Lu-
theraanen , met zulke perzoonen , welke men Enthufiaften , en nieuwe

Emhufi- Propheeten noemde , van welke en hun bedryf, de Leezer alhier buiten
aften

' alle nvyfel , een korte doch onpartydige , en waarachtige narichtinge

eiflchen zal , welke ik hem ook oprecht , en-zonder eenige de minfte

vreez.e voor valfche oordeelen zal raeede deelen, met een zeekere hoope,

dat men de antierzins gewoonelyke heftige yver en toorn op diergelyke

perzoonen , ondertnffchen aaneen zyde zal zetten , endezaaken zelfs

,

alle in haar. rechie grond en weezen , doch niet volgens eenige eenzydige
vertellingen zal aanzien. Gelykikdan ookbidde, datmenmyindeeze
en de navolgende punten, eeven als in de booven bygebrachte, opmyn
woorden alleen niet geloove , als voor zoo veel ik het zelve , na de waar-
heid uic geloofwaardige Schryve*s zalZoomen te bewyren en geftand te

x. Om dan voor eerft in 't algemeen iets van deezen naam en befchuldi-

gingen te gedenken , doordien ons die zoo dikmaals voor koomen zal,

zoo is 'er in onze Afbeeldinge der Eerfle Chriftenen , uit de Oudheid , hier

van al iets gedacht geworden , en wel voornaamentlyk , van het valfche

gebruik van zulke en diergelyke bynaamen , die in voorgaande en ook in

onzetyden, aan de menfchen gegeeven zyn geworden , en inde voorige
eeuwe heeft men de Enthujiaftei^ïwus befchreeven , dat hetmenfcben ivaa-

vr,ezy ren > die voor gaaven , dat zy buiten haar zelven gezet wierden, en dat ze op zulk
geweeit eene Wyze f a[s 00f, in £[en Jr00m me t Godfpraaken , en veele dingen in de andere

weereld zaagen. (a) Alhoewel deeze naam ook allengskens , bydever-
val-

(a) Conr. Schliiffclb. Catal. Hsret. 1. XII. p. 23.
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vallene Chriftenen zeer wyt uitgeftrekt , en alzoo wel haart aan die gee- j»«mo,

ne gegeeven is , welke zich maar met eenigen ernft de innerlyke vereeni-
t0

'
MD°

ginge met God bevlycigt hebben, en die niet alleen maar met de uitter-

lyke huigchelerye , en het mond-chriftendom vergenoegt wilden zyn.

Gelyk afs zoo veele voorbeelden hier van genoegzaam toonen zullen ,

en van welke onder anderen , de zal. Joh. Arends in een zeeker gefehrift

aldus geklaagt heeft : Het was veel beeter , dat men zich zelfs tot een muur &!
teegen den toorn Gods maakte , als dat men onfchuldige menfeben en boet-pree-

dikers , met feftifebe ketterze naamen bevlekte , en baar den naam gaf
van Enthufiaften , Weigeliaanen , Ofiundriften , Schwenkfeldiften , v«det-

tnet diergelyke duivels mom-aanzichten , zal men op verre na , het ryke Gods
d ' £t'

• uit bet herte van de vroome niet rukken. ! wat plaagt men zich doch met de
Entluifiafterye / Kan men ook daar van ontfchuldigt werden, wanneer men met de
Schrift zegt : Werd vol van den Geeft . vervult met alle volheidGods. Zyn dan
de Propheetene-MApoftelenEnthufiaftengeuwy?, toen ze vol van God en vol
van den Geeft geweeft zyn > Was S r

. Stephanus ook een Enthufiaft , wanneer hy
vol van den H. Geeft was . en zag den heemelgeopent en Gods heerlykheid > heb-
ben alle de Chriftenen zulke beloften niet ? e. z. v. (b) Het welke met de ge-
dachte definitie zich heel wel te zaamen ichikt. Insgelyks ook metde
volgende erinneringe van een ander, die tot ^m/f vèrdeediginge aldus
gefchreeven heeft : Hetgantfche leeven van een Cbriflen is in 't woordEnthuü- Enthufi-

afmus begreepen. Voor 't welke de verkeerde Lutheraanen , uit haat teegens *& h«zy.
w"

waare en leevendige Godgeleertbeid , zulk een affebrik hebben. Hier na was ook
al in de voorige eeuwe

,
de naam van Swermers in 't gebruik , welken ie- *«*««».

mand nochmaals alzoo befchreeven en bygebracht heeft, De naam van
Swermer ( Swermeri ) is van de byen genoomen , die op zeekere tyden uit Aan de

haare bykorven niet zonder geruifch ofgefwerm vliegen , 'tgeene hy op de Ge- Sierden

reformeerde . die hy Sacrament-flvermers noemt , toepafte. (<ƒ) Want £eseeven'

deeze zyn inzonderheid van de Lutheraanen, metdeezengehaatten ty-
tel belaft geworden , en men heeft ook de plaatzen, daar zy gewoonten
hunne Gemeentens gehad hebben , fwermerneften ( nidi Swermerorum )
geheeten. (V) Diergelyke bynaamen zonder getal ons in de ftryd-fchrif-

ten aller weege voor koomen. En wel weegens denfhyd van 't Avond-
maal , en ook ten deele weegens de beelde-ftormerye, gelyk als iemand
dat aangemerkt, en daar by geklaagt heeft , dat de Predikanten der Augs-
burgfche Confeffie hen Swermers noemden. (ƒ)

3. lnteegendeel zyn deeze eeven zoo hier meede niet kaaricr geweeft , Aan de

wanneer zy de in de lormula Concordice beveftigde leere van de Ubiquiteit Lu,heras*

eene fwermerye geheeten , (g) en anders met diergelyke tytelen by hoopen
^

daar op gefcholden hebben. Ja de Lutheraanen zelfs , hebben zich onder
malkanderen alzoo genoemt , gelyk als uit het boek van Nicolaas van Ams-
dorf te zien is , waar van de ty tel is : Opentlyke bekenteniffe der zuivere leere

des Euangeliums , enwetderlegginge der heedensdaagze Swermers
, Jena iCfS.

Waar op D'. Joh. Pfeffinger , in den naam der zoo genaamde Syncreti/ïen
',

geantwoord , en het hem zeer verdrooten heeft , dat die de Unher/iteit
van Leipzig , onder andere fwermerye en ketterye meede ingeflooten heeft. Wit-
tenberg 1558. Om nu van andere diergelyke kyveryen te fwygen,welkers
overdenkinge een zeeker Papift op de volgende gedachten gebracht
heeft : Men heeft in 't landvan Saxen , op veeleplaatzen bier , bet welke , wan-

Ggg z '

neer

(b) Epift. ad Do£t. TheoI.de Anno 1620. annexa ejusdemgroflèngeheimnis der menfehwer-
dung Lunxb. 1690. p. 12,2. (c) AutorMylteriiiniquitatisC. III. p. 119." (d) Schliiflêlb. 1 III p ->[

(«) Wilh Bidenbachius Epift. ap. Fechtium Supplem. H. E. p. 264. (})). H. Ottius Annal. Aniiab'
An- MDXXIV. p. 13. (g) Autor des kurtzen aufzugs undeinffltigenberichts vonder Formula
Concordise&alii.
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jaar md. neer men daar te veel van drinkt , de kop heelfwermend ofdraayendepleeg te maa-
IotMDC

'te. Nu is het gelooffelyk , dat de Euangelifche Broeders in Saxen , naar hunne

gewoonheid dapper zuipen , daar uit veele groote dampen ontftaan , die om hoog

Fanatici naar het hoofd toefiygen. e.z.v.(h~) Boovendeezenaamen nu was'er noch
wcike. een t

jj^j. men deeze gehaatemenfehen meede belafte , enhenFanatyke

heete , welke een zeeker Schryver onlangs alzoo befchreeven heeft:

Dat zy in de Kerke geenen dienft des iVoords , of'der Sacramenten wilden lyden , en

roemden , zy konden zich uit hun zelven in de kennijje Gods genoeg onderrichten.

Alhoewel hy zich kort daar na zelfs teegen fpreekt , en bekent, dat ze

zich over de inwooninge en invloeyinge des H. Geefts beroemden, het

geene verre van die geeneis, die uit zich zelven God wil erkennen, (i)

Kerken en Anders was het woord Fanaticus t'xgtnxXyk onder de Heidenen gebruike-

dflnaarly lyk , van de Kerken-dienaars of zulke lieden , die akyd in de tempelen

der afgooden te doen hadden , en aldaar haare God-fpraaken verwachten.

Gelyk als niet alleen de Latynfche Autheuren, (£) maar ook zoo veele

oude opfehriften uit wyzen, daar zy heeten : FANOADSCRI PT1.
MINISTRI: dat is ,

gelyk als het verklaart werd , Sacerdotes circa

' fanum verfantes , &fubinde hfytéis x, 9-«oAu?r7oi : dat is, Prieflers , diegeduu-

rig ontrent het heiligdom beezig , en zomtyds met Gods Geeft begaaft waaren. (/).

Alzoo bleef dan noch de vraage by zulke befchryvingen , of die geene al

met recht Fanatici konden heeten , welke alle hunne verlichtinge en zaa-

ligheidin de Kerken ( infanis ) alleen zochten , en die de menlchen daar

aan bonden .3 of de andere, welke.met de eerfte Chriftenen , den Vader

overal in den Geeft aanriepen , en ook geeftelyke gaaven van hem afwach-

ten ? Nochtans noemden die partyen , welke anders de Entbufiaflerye'

zeer teegen waaren , eikanderen zelfs metdeezenaamen, zoo dat het

geen wonder was , dat zy ook teegens andere daar mild meede waaren,

die met hen niet overeen quaamen.
Gerefor- 4. Zoo was het dan noch niets nieuws , dat de Gereformeerde van de

ïzoo g". Lutheraanen Fanatici Calvinifice , en haare leere van de Sacramenten , fa-
noemt

' natyk by genaamt geworden is , gelyk 'er zoo veele voorbeelden daar van

Luthena- zyn. (m) De Lutheraanen hebben malkanderen onder zich zelfs daar

meede ook geenzins verfchoont , zoo zeer zelfs , dat ook de overkloeke

Philofophen en Sophiften onder hen , van hunne eigene leerlingen daar meede
genaamd wierden. Gelyk als 'er dan geen twyfel aan is , dat F'lacius Me~
lanchthon met de volgende woorden meent, wanneer hy fchryft : ,,De

„ duivel heeft altyd eenigè Fanatyke en verblinde menfehen verwekt , wel-
„ke de groote , nutte en waarachtige zaaken , indeChriftelykeGods-

,, dienft , met hunnefabelen en philofophifche beuzelingen , uit hunne bliri-

„ de en dwaaze zinnen fchandelyk bevlekt en verduiftert hebben. O) Ook
klaagde iemand in Engeland over eenige onder de Gereformeerde, die

dit opzet voor fanatyk uit fchreeuwden , wanneer men de Kerken-tucht e»
Toenaa-

pentlyke boete wilde invoeren, f o ) Alzoo dat deezen term zich als Caput-mender / y r 11111 ni i-i 11 , f.

twiftgie- Medufe , 01 een bullebak moeite laaten gebruiken , met welke de dui-

gdeerden. vel alle goede onderneemingen gezocht heeft te verhinderen, alhoewel
hy byzonder indefchool-twiftder Godgeleerde voor heeft moeten hou-
den , daar nu de Lutheraanen van die , en dan dievandeeze, zoo uit

fpot genaamt wierden. Om maar een eenig voorbeeld hier van , uit by na
ontallyke by te brengen , zoo fchreef Zwinglius , al in 't Jaar i ƒ 2.6 aldus

:

Ziet

(h) Laurent. Surius Chronic. p. ifo. (/) Stokman. Elucidar. hxref.p. 148. (k) Vid. Hadr. Tur-
nebusAdverfar.Ludov.de laCerda Advcrf. facr.Cap. XXXI. p. 17. (/) Ap. Gruter.Thefaur. In-

fcript. p. 311. 313. & 65-4. ReiiiefiumInfcripc.Clafl.XIV.n. 139. p. 761. Jac. Sponium Mitcellan.

&c. (m) Vid. vel Epüt. Theol. Fcchtianse p. 122. 177. 235-. 264. (») Prsefat. ad Centur. Magd.
Cent. I. Initio. (o) Epili ad Calvin, ap. huncin volum. Epift. p. 129.
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Ziet doch , welke Fanatyke zyn , ofwy het zyn , wy die zulk een open- Jj» mb,

,, baar verftand uit Gods Woord voort brengen , of die geene ( Lutheraa-
u

,,Ht-«) welke zulk een verftand aan de woorden toelchryven , dat geen

,, hert altoos gelooven of vatten kan , en dat maar een enkel verdichtzel

„is. Voorwaar die geene , welke zeggen, dat hetlicluamelyk gegeetcn

„werd , en echter niet minder ook geeftelyk , die zyn de rechte Fauaty-

„ke en Swermmers , byaldien ikdenaamerecht verfta. (/>) Ja men heeft A iie o*

„van weederzyden niet kunnen loochenen, dat alle menfehen van na- Ziehen

,, tuure rechte Fanatyke zyn , daar men aldus van fchryft: Deezefauatyke
*fc

" faDi*

„en godlooze meeninge (naamentlyk van de afgoderye) legd in de

„menfehelyke gemoederen (en alzoo ook inde rcchtgeloovige, byal-

,

„dien ze niet weedergebooren werden) en ze is 'et diep ingewortelt

,

„ dat zy op geenerlye wyze uitgeroeit kan werden, (g) Maar alhoewel nü

, alle die geene , welke zich over rechtgeloovigheid beroemt hebben , dier-

gelyke bynaamen van zich gelchooven , en dat ze tot dien einde , ook

I

voor alle zoorte van reedenen enmeeningen, waar meede men die ver
Entliufii-

diencn konde , hen zoo veel als mooselyk was, gewacht hebben : zoo ftifchetee

dencn des

gen.

vind men echter noch al zeer veele voetllappen , hoe zy niet minder zon- rechtge

der eenige bcp.ialinge , eeven diergelyke uitdrukkingen gebruikt hebben

,

zoo dat er tuli'chen hen , en de zoogenaamde Enthufiaften, te dien op-

zicht geen onderfcheid altoos te zien was. Waar van ik nu maar eenige

weinige proeven van zal voor leggen , en de verftandige die zal laaten

overweegen en daar van oordeelen.

5. Veele hebben nu wel die naamen zelfs zoo zeer niet voor quaad ge-

houden , dat zy die ook \m de bekendfte Leeraars zelfs wel gebruikt ge-

had hebben , wanneer het maar tot hun eige gezag ofvoordeel van haare

partye gedient heeft. Zoo fchryft 'er een van het lied Lutheri: Onze God^ h"^
iw

is een vafte burg: Het kan het bedroefde gemoed ook verheugen , en als in <"(*•

een Eutbufiasmus veranderen C ó^Kc-i*jêt». ) Gelyk als ook van zyn briefaan

den Keurvorft uit Pathmos gezegd werd : zyn herte was van een heel

goddelyke drift en een «^««n**^ ontfteeken geweeft. (V) Een ander als hy
vertelt , hoe Martinus Cellarins van de Wetderdoopers tot de Gerefor- mgeeren

meerde over gegaan was , fpreekt : Datby van den Geeft Gods daar toe ver- cVcfti.

maant was , nademaal hy der JVeederdoopers partye zeer zwak gezien hadde te zyn.

(j) Zy hebben ook malkanderen zelfs van zulke dingen de fchuld wel

gegeeven , waar meede anders de Weederdoopers , en andere gehaat

mochten werden. Als daar een zeeker man teegen Dr
. Jac. Andrea: aldus

fchreef : Het is wel te begrypen, wie een rechte Muntzerze geeft zy , oflet de Mumzers

Heer Mr-Spangcnberg, Volmarius of'andere zyn , gelyk hv , Smïedel, duivels op %
ci

\a .

hen laflert , dan of het Smid zelfs is. (f) Ja men heeft het ook de Dichters dfCX -

zelfs niet voor quaad geduid , wanneer ze zich over een Enthufiasmus be- d« Poe

roemen , en zich voor ihowutu'w of van God verlichte opentlyk uit gegee-
"

ven hebben , fchoon zy van dwaasheid en gruwelen vol ftaaken.

Sic etiam ubertas fundentis carmina vatis

Elle Deum oflendit , motus & ille Dei e(l :

Ergo agnofce Deum , & jufto vevereris l.onore

,

Cum docli vatis fcripta fonora legis.(u~)

Dat is : Zoo toont de rykheidvan floffe van den Dichter , verzenfchryvende , dat

'er een God is , en dat die beweeginge van een God is. Erkent dan een God , en

Ggg 3
draagt

(p) Epift. ad Eflingenfes ap. Scultctum. P. 11. Annal. p. 49. (?) Henr. Mollerus in Tom. V.

Script. Witteb. publ. (r) Scultetus 1. c. p. 270. Chytrxus 1. X. Sax. p. 247. (x)Ottius 1-c p. IS'

(r) Kurtic wiedcrlcg des Poéüfchcn Dialogi von der Erbfünde mit Pauli Reineckers vorrede (mJMc-

lanchthon inCann. To. 111. Scrip. Witt.p. M.

ten Sis-
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jaar md. draagt hem eene rechte eeretoe , wanneergy de brommendefchriften van een Dicb-

'

ter leeft. Men vind ook geloofwaardige voorbeelden van zulke lieden,

welke in 't begin der reformatie , en onder de vervolgers , ook in der waar-

ufaaK."" heid van God geleert en gevoert geworden zyn , waar van de Martelaars-

boeken van Rabus , Crocius , Meyer, en andere getuigen. Om nu maar van

een voorbeeld te melden , in 't Jaar 1515 quam Joh. Bommaker , van YVit-

tenberg na Vehrden , trad op den dag van de Maagd Maria , in de Dom-
Kerke , en ging vlak teegen over den Papiften Prediker ftaan , zette een

groene krans van hazelaar op , en fchreeuwde overluid den Priefter tee-

gen , en beftrafte hem over leugens met eenengrooten drift, waarover
hy ook gevangen en verbrant wierd. (*•) Zoo hebben wy ook aireede,

Dtrsym- by de verheffinge der Predikers , enby de Formula Concordia vernoomen,

boeken' h°e dat ook de Lutheraanen zelfs , zonder eenig bedenken , haareleere

en fchriften voor SêoVnêu^ , uit gegeeven hebben. Matthefws fchreef van

Luiheri. Luther zelfs op de volgende wyze: „ Wat alle rechtfchaapene Predikers

„ heeden weeten , leeren en fchryven , en alle Chrift-geloovige van her-

,, ten , tot gerechtigheid gelooven , en met hunnen mond toe zaaligheid

„ bekennen , zulks alles heeft ons de Geeft Chrifti , door deezen waardi-

„ gen Doctor en zyne vrienden , zaaliglyk laaten verkondigen en be-

„ richten. (y) Doch daar maatigden zich dikmaals deezen roem zodaartige

vamndere aan » die niets minder als den Geeft Gods volgden of beweezen. Gelyk
predikers. a \ s jyr selnekker over een zeeker Prediker te Nordhuizen klaagde , dat hy

op den Predikftoel teegens den Raad , als verraders fchrikkelyk gefchol-

den , en na de gefchiede voorhoudinge gezegt hadde: „Dathymetde
,, handelinge niet te doen hadde , hy wift zelfs niet wat hy al gefprooken

„ hadde , men moeft den H. Geeft daarom aan fpreeken , die hem on-

„weetende zulks ingegeeven hadde. De H. Geeft had hen voor ver-

„ raaders uit gemaakt , zy mochten met den zelve daarom rechten.

„ Dat heeten dan , voegde hy daar noch by , dolle, Muntzerze , Weeder-
,,dooperze, Enthufiauifche fwermers, trotze ftoute koppen , en noch
„daar by groove ongeleerde Ezels-koppen. (2) Zulke Heeren fchaam-

den zich over de anders zoo zeer verdoemde Enthujïasmus niet , maar al-

leen in zulk een geval . wanneer zy niet anders daar konden door koomen,
of haare dwaasheeden wettig maaken , dan moeft het behelp zyn: zy
waaren Enthufiaften !

6. OndertuiTchen hebben ook de eerfte Leeraars zelfs , als zy God ge-

bewpm- hoorzaam geweeft zyn, uit eenvoudige herten , en zonder bedenken,

aGccft" zich op den Geeft enzyninftorten, drift en licht beroepen : alhoewel

zy by de aangaande ftrydigheeden aangevangen hebben , heel anders te

mtheri. fpreeken. Want het uit Luthen fchriften ten vollen bekent is , dathyin
zyne eerfte fchriften , van deeze genaade zeer vry , en dikmaals veel

aanftootelyker , als ooit de gewaande Enthufiaften gefchreeven en zich

ook maar alleen op den G eeft beroepen heeft. Om nu maar een plaats hier

van , om de kortheids wille by te brengen , zoo fchryfr hy van de Zend-
briefvan Jacobus : Dat een ieder daar van houden zoude, wat hem de Geeft ingaf,

zyn geeft kon zich in dat boek nietfchikken , hy achte het ook niet groot, (/?) Waar
by dan iemand erinnerde: Byaldien een ander van de Gereformeerde zoo
fprak , zouden de Lutherfche hem niet befchuldigen , dat hy een geeft-

dryver was?(,^)De andere plaatzen hier van heeft een zeeker vly tig man al

lang aangeweezen. (c) Welken ook andere , gelyk Dr. Hieronymus /Teller

k hier

(jc) Chron. Verdenfe MS. (y)Tnviraiiiitio. (^)ChrifHicheverantwort. aufdcrFlacianer lafle-

run^cn. (a) In der votrede cdit. Witteb. ijif. 4°. durch HansLufftinaliiseditionibus omifïa.

(b) Roelot Ifaaks ftreit zwifchen alten und neuen Luthcranem p. 487. (cj Hcnr. Varenius Rettung

Joh. Arends p. $76. feqq.
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hier in nagevolgt hebben. (</) Ja ook de geleerde zelfs hebben, zonder j^md^

eenicr bedanken zulke uitdrukkingen gebruikt , dat , tot een voorbeeld ,

een genius ofgeelï , aan hunne gemoederen, bun voorig keven voorftelde. (je) codge.

De Godgeleerde noemden zich ook onder malkanderen 0êoJiJ*xT« yan'
eet e '

Godgeleerde ,
gelykals Melanchtbon vanLutber fchreef -. Hy hield bet vol-

homentlyk daar voor , dat zyn herte niet door menfebelyke vlyt alleen , maar door

bet 'zpddelyke licht zelfs geregeert geworden was. (ƒ ) Een ander fchryft van

een zeeker Pfarheer te Lindau ,
genaamt Mx.Georg Nekker, dathyee»

Prediker des goddelyken JVoords , van God geleert was.Qg) Ja Era/mus zelfs

heeft een Ptarheer te Maagdenburg , met naame Era/mus Alberus ( die

het lied , God heeft het Euangelium , gemaakt heeft ) een Godgeleerde

( &toil3*d» èfchola Luther't \ dat is, een van God zelfs geleert man , uit de

Cchoole van Luther ) genoemt. (//) Gelyk als men ook onder de Proteftan- ^"en

ten niet gefchroonu heeft , om van het infiorten en inhlaazen des H. Geefts té p«ak

fpreeken ,
gelyk het onder hen gefchied is. Wanneer by voorbeeld in Lu-

thers Graf-ichrift te Wittenberg , op een kooperen taafel dit volgende

voor het woord gezet wierd:

llle Dei afflatu monitus , verboque vocatus

lucem Euangelü fparjït in orbe novam.

', Dat is : Hy was eerft van God zelfs aangeblaazen en verwekt.,, daar na door bet

Woord beroepen , en daar op heeft by bet Euangelium gepredikt, (i) Insgelyks
'

öok als men gebeeden heeft •.

Huc ades , & noflras divino lumine mentes

Jccenfas renova , <&* flammis cxleflihus imple.

Numine ut afflatifupeh natumque patremque

Perte nofcentes animo credente colamus. (£)

Item •. Afflatu recrea languida membra tuo. (/)

Dat is : Komt bier en vernieuw onze gemoederen door een goddelyk licht ontftoo-

ken , en vervult die met beemelfche vlammen , op dat wy door de OpperfleGod

aanieblaazen zynde , enden Zoon en den Vader door u kennende , met eengeloovig

hei te hem moogen eeren. Item: Verquikt door uwe aanblaazinge , onze[wakke

leeden. En wat 'er van diergelyke uitdrukkingen meer zouden moogen

zyn. 1

7. Hierom nu was geenzins dat geene.wat elders eeriigé Leeraars,zom- ?g0È
t-vfk teeaens alle werkingen van God , al te heftig en onbedacht leerden , p>ngf van
ijfuo

«-«-"-t-,*- ,-°nj j .. • t- 1 . dezelve.

voor de algemeene leere van alle de andere aan te zien. Terwyle wy zien,

dat zy de ingeevingen , verlichtingen , openbaaringen en leere des H.

Geefts, niet alleen goed gekeurt , maar ook van zich zelven die niet ge-

loochent hebben. Alleen dat hier na deeze onbedachtheid, zomtyds

daar wel by gekoomen is , dat veele menfehen aan andere niet wilden roe

jftaan of goed keuren , wat zy doch aan zich zelfs en huns geiyken wel er-

vaaren , of ten minften wel ervaaren konnen , byaldien ze zich niet daar

teegen gekant hadden. En een zeeker Schryver klaagde naderhand , uit

ervaarenheid , met fmerte , dat die geene , welke geen luft hadden om
den H. Geeft en zyn kracht op te volgen , zich meelltèegens de andere

aan fielden , by welke zy maar een vonkje daar van bemerkten tezyn:

„Wanneer ik , fchreefhy , de duifternisder voorgaande tyden met onze
Ker-

(d) Vid.ejus Analeaa.P.II.p.if7-(OJ°h'Hagiu'!Vit3Lotichiip.40i.(f)InvitaLutherip.B.5-.

(è) Autore; Cent. Magdeb. To. XI. pra£ p. 13. (b) In Hyperafpifte Diatriba: To.IX.operum

p. 1031- (0 Vid. N. Chytrxus Delie. Itiner. p. 365-. (IQ Micyllus 1. V.Sylv.p.po. (/JLotichius

LlV.Eleg.-p.13i.
'



42o KERKELYKE Zr/.*,*.

jaaMD. „Kerken te zaamen ftelle, zoo moet ik vreezen, dat men de zitplaats
cocmdc.

jjCjes Antichrifts wel verlaaten zal hebben , maar hier teegen dat wyin
j, des duivels kluifter geraakt zyn. Terwylen de meefte , die zich des

„ Euangeliums beroemen , niet weeten , dat vvy maar alleen van de tyran-

„ nye van den Paus , doch niet van de godzaaligheid, en hetgelooveop
vaifche „ het onzichtbaare bevryt zyn. Men zie maar onze valfche Propheeten

te

r

n
phee"

,, en valfche Godgeleerde eens aan,de vyanden van Chriftus,NB. de Geeft-

ftormers. » ftormers , de Verraaders van het Euangelium , waar in zy doch uit den

„ Bybel beeter geworden zyn ? licht daar in , dat zy alleen maar na hunne
„eigene luften leeven , en niet eens den naam van vallen , onthouden,

„ en van geeft lyden konnen ? (m) Elders wyft hy aan , boe dat alle deeze

Sie- lafteringen teegens die geene , welke de Geeft Gods dryft , van de uirter-

dcn. fle blindheid en onervaarenheid voort koomen : „Men moet zich , zegt

„ hy , niet verwonderen , dat deeze Raavens zulke boeken niet verftaan,

„daar zy den H. Geeft niet hebben , en van een heel andere , dat is, van

„des weerelds , des vleefchs , en des duivels geeft gedreeven werden.

„Want , doordien een ieder de befte uitlegger van zyne eigene woorden
„ is , zoo kan ook geen vreemde geeft de woorden des goddelyken Geefts£* „verftaan of uitleggen. Van daar komt dan die groote blindheid der Uni-

„ verfiteits Raavens , die in zulke boeken niets minder als Chriftus kunnen
„kennen. («) En ik kan niet nalaaten de volgende dedutlie , ofverklaa-

ringe van een nieuw Schryver, hier by te voegen, waar irine uit de bekerit-

fte voorvallen getoont werd , hoe de ordentlyke , en van de weereld ge-

ziene Priefters , zulke buiten-gevvoone werkingen vanden Geeft Gods
altoos willen onderdruken , om dat ze doorgaans vlak teegen het belang,

der zelve zyn aangekant.

vereer- 8. De woorden deezes Sehryvers luiden dan aldus : „Men zal de lieve

pariet „ Propheeten , toen ter tyd , wanneer zy noch nieuwe waaren , voor
ten

' „ Phantaften , Enthujiaflen , ( byaldien anders dit woord iets quaads bedui-

„den kan,) Droomers , Swermers , ja raazende en dwaaze menfchen,

„ éeven zoo wel gehouden hebben , als zulks heedendaags in de weereld

„teegen zommige , welke God tot zyne rechtfchaapene Dienaars gé-

„ bruikt , pleeg te gefchieden. De meefte zullen door hen gehoont eri

„ uitgelagchen zyn,inzonderheid door het valfche Priefter en- Paapen-gefpitis,

„ alleen om dat zy veel van diergelyke zaken wilden fpreeken en fchryven,

„ het geene j^e Geeftelyke en Godgeleerde in haaren zin alleen toekomt.

vóoroor- « Men behoorde de dwaze Amos by zyne koeyen laaten blyven.en in plaats
deeieo van je pen.een herders ftaf in de hand te eeeven Het betaamde niet, fal-
tcegens "

.

r
,. ~ .ff .

,
. 'J

,

ten. „cem in ahenam meffern mittere , zyn zeulen in eens ander mans koorn te

„ flaan.of ineen vreemd ampt te treeden. Wanneer Harders, Schoenmaa-

,i kers en Snyders veel van Theologifche zaaken wilden fpreeken , zoo zou-

„ de men geene Geleerde meer van nooden hebben , welken het vry zuur
„gevallen is , eer ze het zoo verre gebracht hebben , dat zy andere kou-

„ nen leeren. Niemand hadde den phantaftyken Mkha , een boode ofbe-
„roepinge toegefchikt , dat hy zoo fcherp teegen de heilige drié-

vetheffing „ftanden zoude prediken. Want daar waaren , (zal men verder ge-
nandoium. „ zeid hebben) in de geeftelyke ftand zoo veele ordinare Paflores (&*

„ Infpettores , Priefters en Leviten , welke in den openbaaren dienft zaaten t

„ aan welke de Hooge-Overighéid een beroep en rechte wedde , in Gods
„ plaats gegeeven hadde , om de Kerken en Schooien met alle vlyt te

„voorzien , en de lieden te zeggen, watzygeloovenennietgelooven
„zou-

(m) Joh. Valent. AndreaEindiflèrt.ap. Autorcm Myfterii Iniquit. pro B. AtndioC. I.p.o.&II.
(«)lbid. G.III.p. 130.
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-7r.ii.ien Men moeft niet denken , dat het maar een deel kinderen j«' md.
,, Z.uuuv.11. „„„. I i ,

lot MDC.
of aapen waaren , men hadde nen over lang bequaam genoeg bevon-

"dcii, aan welke men de zielen van hunne toe -hoorders wel ver-
"
trouwen konde. Daar was by ben en op dieplaats zulk een welbeftelt minifle-

"
rium , met zulke deegelyke lieden op 't befte voorzien , die de inzettingen ofden

,Bybel, bv>ia van buiten konden , en die de Mofaifcbe p/ecbtigbeedenmetaWe

','vlyt onderhielden. De toehoorders konden hen alle een goed getuige-

", nis (zeeven , daar was aan offeren en rooken in den tempel geen gebrek

,

„ menzag/ynluft, wanneer het volk de H. dienft zoo talrykbywoonde.

,, Was 'er dan ergens eenig gebrek , zoo wel by de Heeren Geeftelyken ,

, als ook by de andere voorgangers , zoo moed men het alles zoo voort

„ metopdepeesftellen. Wy alle waaren menfchcn.en indeezefwakheid

konde het ook niet anders gaan. De nieuwe Propheeten wildeneen En-

„ cels reine Kerke hebben.die God zelfs noit hadde begeert.Niemand kon

, de Wet houden,men vergenoegde zich met deoüèrhande.als eenuitter-
"
lyke Godsdienft. Deeze Entbujiajlen drongen op het innerlyke , die

,men op de Hooge-Schoolen en Synagogen nu al lang verdoemt en

"verworpen hadde. Haare eerwaardigheeden , de Priefters zouden

„op zulke plaatzen meer weeten , als zulk een verloopen droomer

„gelyk Joel , die aan andere veel van de boete zeggen en gebieden wil-

,,de. Men hadde boet-predikers genoeg in 't land , en geen nieuwe Pro-

„ pheeten van noode , die zich vangoddelyke openbaaringen beroemden , en

„veel van toekoomende dingen, wonderen, en teekens verkondigden.

„ la de ordentlyke beroepene Priefters, als trouwe Ziel-zorgers, zou-

„ den in *t land , hunne aanbevoolene fchaapjes wel behoorlyk weeten aan

„ te neemen , de zulke voor toekoomende ongelukken waarfchouwen , en

„zy behoefden niet eerft te wachten , tot dat 'er een Swermer quam, en het

„hen heeté. God hadde in de Wet niet bevoolen , dat men aan zulke

„ droomers gehoor zoude geeven , maar men behoorde ben veeleer te vervol-

„genen gcenzins te gedoogen. Men zoude maar zien, wat de dwaaze Jeremias,

„ met zyn boute en yzcre iok noch ten hat/len wilde aanvangen. Men zoude den

„ boef in de gevangeniffe werpen.eer de ergernis grooter wierd.Het hoog

„ eerwaardige Syuedrium,oï&e Kerkenraad tejeruzalem.zoude van weegen

„het ordentlyk Minifterium wel weeten, met wat voor menfehenzy in

,'t land by Kerken en Schooien voorzien waaren. En die dolle kop ,

„Efaias en zyn aanhang.behoorden hen niet eerft te leeren.hoe zy over de

,, zuivere leere en goede Kerken-tucht hen zouden houden. De armephan-

„tajl en beedel-harder , Amos , hadde zich noch nietgewajfeben , dat by zyn

Excell. den Hoogen-Priefter , en andere veel zeggen zoude , boe zy haar ampt

recht bedienen zouden. Zulke Jlechtboofden zouden met hunne nieuwe aart van

„ keren , en met de nieuwe Propbetienftilfwygen , zoo zy anders in deflraffe van

„ de Hooge-Overigheid niet wilden vallen. Zyn Majefteit de Koning Jerobeam ,

, zoude zulks , wanneer ze het ondernaamen , niet voorgoed opneemen , maar na-

, demaalby Cuftos utriusque tabulse , of befchermer van beide de (landen was ,

bet Minifterium de helpende band bieden , en zulke boeven , die crimenlaefae

„Majeftatis begaan hadden , by de kop vatten en hen zetten laaten , daar bun

, noch zon noch maan befebeen , daar mochten ze danpropbeteeren , zoo lange ah

y.hetbenlufte.

9. Maar het is tyd , dat wy nu tot het byzondere bericht van zulke

perzoonen over gaan , welke in de voorigeeeuwe tot deeze zaaken be-

roeoen eeweeft zyn. Onder welke dan, zooaanftondsin 't begin dern?-

formatie is bekent geworden, Dr. Andreas Rudolpb Bodejlein , in t gemeen i«ven.

van weegen zyn Vaderland , in Franken, Aarf//Wgenaamt , waarvan
11. Deel. Hhb nu
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jaar md. nu de perzoon en bedryven kortelyk te befchryven zullen zyn. Hy had-
tot mdc.

^e nu .^ z^n jeugd , na de aart van die tyden wel geftudeert , en voor eerft

te Rome , van waar hy te Witcenberg quam , en hy wierd aldaar Archi-

diaconus en Canonicus in de Slot-Kerkè , en in 't Jaar 150Z, Dodtoren
vriend- ProfelTor Theologie. Luther zelfs is ook , in 't Jaar 1 5 1 2 , onder zyn Dee-

Lwnerus'. kenfchap , Dodtor geworden, en hy is daar na ook een van de eerfte ge-

weeft, die Luther hielpen verdeedigen. Zoo dat hy in 't Jaar ij 19 , inde

booven befchreevene difputatie te Leipzig , by na alleen in 't begin teegens

Eccius geftreeden heeft , en een van de eerfte geweeft is , na 'Jonas en Bu-

genhaagen , die zich in den huwelyken ftaat , volgens Luthers leere begee-

ven hebben. ( ƒ>) Luther heeft hem ook zoo hoog gehouden , dat hy zyn
zyn lof. commentarius , over de Zendbrief aan de Galaten , aan hem toegeëigent,

en hem de voomaamfte verdeedirer der zuivere Theologie, ja wel uitdruk-

kelyk zyn Praceptor , ( Leermeefter ) en oudfte , ( Major ) in Chriftusge-

noemt heeft. (3) En aangaande de difputatie te Leipzig , heeft hy oprechte-

lyk verhaalt : dat Karelftad zyne beivys-gronden voortreffelyk en overvloedig

uitgevoert en het teegendeel zoo ivederlegt heeft , dat hem niemand hadde kunnen

v *n m"-
S

weederfiaan. (r) Waar meede dan aanftonds Melattchthons booze cenfure ver-
ïmchthon.

^fc t
die hy hem hier na opgelegt en gefchreeven heeft : Dat hy een ivoefl

menfch geweeft was , zonder verftand , zonder geleertheid , ja zonder fenfus

communis ofgemeene zin , en die naauwelyks zyne vyfzinnen recht welgebrui-

ken konde. (j) Waar in hy zich zelfs teegen gefprooken heeft , om dat hy

te vooren aldus van hem gefchreeven hadde , Karelftad is eengoed vroom

man ( bonus vir) en van ongemeenegeleertheid , en hy is geleerder , als men die

in 't gemeen pleegt te vinden , ( rara doclrina& platte nonnihil extra vulgi aleam

eruditus') (O Hy zelfs heeft ook aan Luther weederom een goed getuige-

nis gegeeven , en onder andere in een trooftfchrift aan de Miltenbergers

gefchreeven : Dat zy Luthers fchriften doch zouden aan neemen , doordien zyne

v/dom. leere ent rooft van God was.Qi) Aangezien men ook anderzins goede getuige-

Bodlïücb. niflen , van zyne goede meeninge en oprechtheid jeegens God en de men-
sheid. fc iien vind, en dat Melancbthon zelfs in de gedachte woorden , hemeen

rechtfchaape vroom man noemt , en dat ook zyne teegen-partye zelfs

zich naderhand beklaagde, dat hy al te ftreng op de van hem uit gegeevene

trappen des Chriftendoms (taande bleef. Zynefchrifcen, zooveel men ze
noch krygen kan , (dewyle zy onder de Lutheraanen zeer onderdrukt

geworden zyn) betoonen ook eenen grooten ernft , om God te dienen
sshrificn. en te behaagen , gelyk als dan de volgende waaren : „ Geloofs-fpiegel

,

„hoe zich geloove en ongeloove , teegen het licht en de duifternis , tee-

„ gen waarheid en leugen , teegen God en den duivel houden. Item , het

Tradtaat met de ty tel : ,, Wat een verlicht en hoog leeven der Chrifrenen

,, is-. En verder : „ Ofmen al terftont gelooft als men Gods waarheid maat
hoort. Item: Wat de vrye wille vermag: VanhetinfpreekenvanGod. Pan den-

Ban. Item : „Wie oogen heeft , die zal merken , wat de zonde in

„den H. Geeft is, voor ruuwe Chriftenen. De reukelooze Chrifte-

„nen zyn in 't kleine , ontrouw en ongelaaten, hoe zouden zy dan in

,,'tgroote getrouw en gelaaten kunnen zyn. Verder: Eene verklaaringe

„ over Matth. xvm. hoe zich een Chriften teegen de fwakke draagen zal.

„ Ofmen hen zacht zal handelen , en den aanftoot der fwakke verhoeden,

„ in zaaken die de goddelyke eere raaken ? (x) Item: Libellus de cano-

nicis

(p) Melch. Adami Vitis Theol. in hoc & ex eo Freherus Theatr. Vir.illuft.p 116. (5) To. J.

Epift. ep.84.T0. 1. Lat. Jen. p. 385-. (r)L.l.Epift. 114. & u6.it. To.I. Jen. Lat. p. 194. (s) Lib.

de Sententiis Veterumde Ccena Dom. preef.& ex eo Micral. Marcel. & plures. (t) Epift.ad Autorem
Paralipom. ad Conrad. Urfperg. p. 47Ó. («)Ap. Ottium Annal. Anab. p. if. (x) Vid. Adami &
Freherus 11. cc. Ottius 1. c. & ipla Carlftadii Opera. Add. autographa Lutheri ali<jruinque ex Biblio-

thtcaRud.Auguftip. iof. 110. izi.&c.
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nicisScripturis Witteb. 1510. „ Een Zendbrief van de allerhoogllc deugd jtuUft.

,,der gelaatenbeid , aan zyne lieve moeder en vrienden. Ibid. 15x1. Van'
otMDC '

', de beiderleye geftalte der H. Mille , van de tcekenen in 't gemeen , wat

„ zy werken en beduiden. Ibid.eod. Een Sermoen van den ftand der Chrift-

„ gejoovige zielen , van Abrahams fchoot , en 't vagevuur der afgefchei-

,, dene zielen. Een Zendbriefaan Anconius Romhilt, Magifter en Stads-

„fchryver te Annaberg. Verklaaaingeover de woorden Pauli: Ikbidde
„ubroedets, dat gy alle het zelve fpreekt. 1 Cor. 1. Witt. 1 511. Onder-

„ richcinge , aangaande deeze reede : Het ryke Gods lyd geweld , en die

„geweld daar op doen , neemen het in. Ibid. Bericht \m\ de belof-

ten. Predikatien over de Propheet Malachïas. i>zi. Vandeaffchaffinge

„der beelden , en dat 'er geen beedelaar onder de Chriflenen behoort te

„zyn. 151.1. Van de Sabbath en degeboodene vierdaagen 1514. Wat
„ban en b.illingfchap zy. Item : Van.'t Priefterdom en de ofTerhande

„Chrifti. Jena 1513.

10. Tot een proef zal ik nu maareenige weinige plaatzen , uit zyne Bcic
"\

e

a

"

ri

'

eigene fchriften hier ter needer ftellen , op dat de Leezer zelfs van God , -t'gcioof.

den geeft der beproevinge hier over afbidden , en vvyflfelyk gebruiken

mag, welke ook teegen alle beletzeldesgeweetens welhoognoodigzyn
zal. Alzoo fchryft hy dan , in de gedachte Geloofs-fpiegel , in 't begin s

„ Het geloove heeft eene vierige liefde , en groote luft tot het ongëfchaa-

„ pene licht. Job. 1 . Het eeuwige licht neemt dit geloove aan , het oemind
„zulks ftaridvaftig , en 't heeft luft daaraan, doch met een uitgeftrekte

„luft (welk woord in de grond-text ftaat 1 Petr. iv. 8. AcI.xm. ƒ. ) en
„heeft eene onnoemelyke vreugde in het licht: Weederom , hetonge-
„loove fpuuwt het eeuwige licht uit, en neemt het niet aan, veelmin-

„der heeft het liefde , lult of vreugde , in het ongefchaapene eeuwige

,, licht. Het geloove kleeft aan het licht met een vierige begeerte, ge-

„fwinde wille eneenuitgeftortleeven. Daarom haat het geloove de dui-

„ fiernis , en het wandelt niet in de duifternis , hoewel het wel duifternis

„ lyden moet , nochtans gaat het niet in de duifternis, dat is, het zet

„noch gedachte noch wille in de duifternis. Weederom, in het tractaac

van beide de geftalteniffen der H. MifTe, fchreef hy onder anderen alzoo

,

van de grond zynes geloofs : „ Ik ben Chrifti, enzaldooveengefloo- vanmen-

„ tene ooren , tot alle reede , leere en letteren in deeze weereld hebben, [£"ƒ,?

„Daarom dat ik met Chriftus dood ben, en voor de weereld een zot en

„kruis ben, en weederom, dat my de weereldlyke leere niet alleen een

„dood, maar ook een Kruis is. Ik danke God voor zyne genaade, dar'-

„ hy my uit genaade de weereldlyke inftellinge bitter en wrang gemaakt

„ heeft. Deeze en diergelyke , zyne reedenen moogen voorgeoeflènde \^^
zinnen wel begrypelyk en klaar geweeft zyn. Zoo dat zich veele van zy- Verheid.

ne partydige Rechters te vergeefs beklaagt hebben , dathy voor hen al

te diep en te donker was , en dat ze hem niet konden verftaan 3 want hy

hadde ook zulk een diep gezicht en uitfpraake , die niet aangenaam was. ™<??£~

f y ) Luther zelfs fchreefeertyds van hem : Hy wenfebte dat Kare Ijladsfchrif-

ten meer licht ofduidelykheidhadden , daar doch anders meer als te veel verfand

engeleertheidïn was. (z) Die ook daarom aan de Switzers ried , dat ze hem
maar op eene Univerfiteit zouden ftellen , om dat degemeenemanhem
niet verftaan kon. (*) Verders is ook dit aan hem en zyn leeven te mer-

ken , dat hy by de gevolgde teegenfpoed , in eene groote armoede geleeft,
,

G^ldiD

en echter alles zeer geduldig geleeden heeft. Hy fchreef in 't Jaar 15x8
Hhh x uit

(y) Petrus Mofellanas Epilt. MS. ap. SchHt.de Libert. Gcrm. L. VII. c. 2. p. 84S. (s^L. I. Epift-

cp. 240. (4) Epift. ad Bucerum& LycoAhenem ap. Seckendorffium L. III. p. 62.
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uit Kembercr : „Dat niet een menfch zich over hem ontfermde , dathy

„ alk het zyne moeft hy verkoopen, bedden, kleederen, fchootels en kan-
'

nen , en wat hy noch van huisraad had. Dat wiften zy alle wel , en had-

',' den evenwel geen meededoogen altoos met hem , en zy zaagen noch
','

daar toe gaarne , dat hy en zyne kinderen van honger flur ven. (£) Ja hy

Armoede fchreef aan de Keur-Saxifche , dat hy uit armoede zyn Hebrcuwfche Byhel

verkoopen moe(l.(cy Zyn handel en wandel by de Switzers zullen wy in

't laatfté gaan bezien. Maar hoe hy zich in den ftryd met Luther gehouden

heeft zullen wy nu gaan hoorên * en haar beider gedrag hier in kon-

ft d
nen kennen.

metLmhe- • 1 1 . Deeze nu viel voor , in 't Jaar 1521, met deeze navolgende aan-
IUS

' merkelyke omftandigheeden. Karelftad was in 't begin van dit jaar ge-

trouwt , het welke z-m Luther
,
(dietoenter tydafweezend, en in zyn

genaamtP^ww, op het Slot Wartenbtirg was ) zoo wel geviel , dathy

aan Amsdorf fchreef : dat God hem tot een goed voorbeeld hier in zoude fterkéu.

(^) Luther 'hadde wel dikmaals heftig teegen de Mis en het misbruik met

eeherleye geftalte in 't Avondmaal gefprooken en gefchreeven , byzon-

der in zyn boekje van de affchaflinge der private Mille , in 't voorige jaar.

Insgelyks ook over de beelden, en andere Papifte misbruiken , zich ge-

noegzaam verklaart , dat het alles voor God een grouwel , en louter

menfehen-werk en leere was. Uit deeze en andere gronden , hebben niet

alleen Karelftad , maar ook met hem uit des Keurvorften , endriezyner

Raaden ,
goedvinden en welgevallen , gelyk ook met des Raads hulpe

( gelyk ik in eene oude Saxifche Chronyk gefchreeven vinde ) de andere

Profeffores Theologie , als Jitftiis Jonas , Melanchthon, Amsdorf, endejf«-

rïften ', Dr
. Schuifus Dr

. Dolcius , (welke hier na herroepen hebben , err

alzoo de onrutl ontgaan zyn) óeprivate Miffe afgefchaft , de Papifte af-'

gooden-beelden uit de Kerken gedaan , het Avondmaal onder beide'de'

geftalten gehouden, deoorbiegt, hetgebedsformulier aan de Heiligen , het

onderfcheid der fpyzen , en diergelyke zaaken meer doen ophouden , en

ook het beedelen op de ftraaten verandert. Nu waaren deeze beide , naa-

melyk Luther en Karelftad , al tevooren, een wyltyds niet recht eenig

geweeft , en zulks wel overliet punt van 't Avondmaal, daar deeze by-

zonder zyn misnoegen , door eenigezoort van reedenen betuigt hadde.

Wanneer nu Luther van Wartenburg , weeder te Wittenberg quam , en

zich teegen dit voorneemen aankante , doordien het zonder eenige orde

uitgévoert was, en ook daar van in de vallen, zes daagen na den ander, by-

zondere predikatien deede; (e) zo wierd Karelflad ook in 't harnas gejaagr,
AannaSm- en ny wQje -^iol^ opentlyk teegen Luther verantwoorden. Maar Luther bad

hem niet alleen, dat hy fwygen wilde, maar de Univerfueit verbood ook de

aireede uitgegeevene fchriften. (ƒ) Ondercuffchen ftieten zich veele,

ook van Luthers liefhebbers zelve , aan dit zyn bedryf , en zy konden

zich in z-yne verklaaringe niet wel fchikken. Wanneer hy by voorT
beeld, by'deezen ftryd ,

predikte en fchreef: Hetis recht uit de Schrift

(naamelyk , de Mis af te doen) ik beken.het ook : maar waar blyft de orde-

ning , want het is in eenen hoongefchied , zonder eenige ordening met ergernis des

naaften. Cdaar het doch 't gantfche Collegia mét Keurvorftelyke goedvinden

gedaan hebben.) En byaldiende Mis niet zulk eenbooze zaak was , zoo zonde

ik die zelfs nu weeder oprechten, (g) Item , van de beelden -. Men Lm het wel

niet loochenen , dat de beelden qiiaad zyn weegens haar misbruik , maar echter

heb-

(b) Ap. Scultetum P. II. p. 160. (c)To. IV. Alt. p. 440. (d) Ap. Seckendorffium L. I.p. 196.

<c)To. II. Altenb. p.99.feqq. (/jEpift.Luth. To.ILp.61. (g) Tom.U. Alteub.Lc&To. VU.
Witteb. Lat. p. 274,

ge van zy-
ne fchiif-

ten.

Heevigheid
van Luthe-

ius.
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hebben irv die niet te verwerpen. (/,) Ja merkt aan, dachyöp^r»^zooT«Mi^

iereramt is gewceft , dat hy het Avondmaal onder beiderlye geftalte

,

eene
'

nietwaardige zaak genoemt heeft , dewyled.e heteerfteweedennge-

voert hadde. (O ! a , . "2.A*
! 2 Toen fchreef Luther in de eerfte hitte van zyn gramichamp , zon- f™*"^

der eeni^e fchroom , en ontdekte den toeftand van zyn gemoed aldus :
au^™-

KarelftacFbeeft al flraks een nieuwe meefier willen utertlen, en zyne ordeningen by uÜjcb"

-'t volk , met onderdrukkinge van zyn (Lutheri) gezag verheffen. Insgelyks

ook, in 't boek teegen de heemelfche Propheeten , ftelthyonderan.de-

re dit : Dat hy na zyne weederkomfle-te rrittenherg, niet
aj
gelaat en , noch hem

( Lutherus ) gehoorzaamt hadde. ik achte , dat hy m) voW-<een van de geleerd/Ie

te JVittenberg hond , en hy [preekt doch zelfs in myn gezicht ,d<it Aan my niet veel

is (k) Uit welke en meer andere omftandigheeden , veele toen ter tyd

,

en anders willen befluiten , dat de gantfche ftryd uit een na-yver ontdaan

was om dat Luther 'm alles regeeren wilde, en daar door dit voornee-

men van Karelflad zoo quaalyk opgenoomen , en hier nadieordeninge

voorgewend hadde. „Gelyk als dan deeze zelfs ziehteegens hem daar

over beklaagt heeft , dat hy alle andere aan zyn gezag-wilde onderwer-

ppen , en heil niet toelaaten, om daar teegen te fchryven noch iets te
"
doen', daar hy geen voorgangerwas (/) Maar het zal niet ontydiftzyn,

'om Karelflads eigene woorden", uit zyn. boekje te höoren , dat hy ïn 't /aar

ï ci« , met de volgende tyteluitgegeeven heett : „ Aarïwyzinge van ee-

<,, ntge' hoofd-artykelen der Chriftelyke leere , in welke Luther door val-
"
fcne opladen en achterklap, Andries Karelflad verdagt gemaakt heeft.

Dit boek vangt hy dan aldus aan: „ Andries Karelflad , om der waarheid f™™***

wille ohverhoort verdreevei , tot de loutere verkondiginge des «r°<»din.

"kruices Chrifti, van God den Vader verkooren en beroepen : wenfcht
ge'

"de Broederen aan de Sahl , en die door de rechte weg God zoeken,

;', of gaarne wilden zoeken, liefde, genaade, waarheid , vèrftand , fterk-

"te en trooft van God den Vader, die ons kent, en van onzen Heere
" Wus Chriftus. Amen. Alhoewel wy Dr. Luther,voor onze oneenigheid zyne be-

myn lieve broeder , als een erkent en gepreezen heett, die iets van de ov«m-
"
ftukken der Chriftelyke leere weet 'j

zoo laat zich de arme man noch-
,hei'

"
tans van zynen toorn nu overwinnen , en hy hoont my nu , als een, die

"van deeze ftukken niets altoos weet, van welken nu ook de kinderen
"
praaten , en hy acht het gering , dat hem heel quaalyk paft , zyne ei-

", gene leugens te beftraffen , en dat geene te loochenen , het welke my-

'/,ne veelerhande boeken , en myne veele gehoudenedifputatien te Wit-

„'tenberg , opentlyk genoeg bewyzen , en het geene hy zelfs bekent

\ heefc.

N
Dit alles was noch al te vergeeven en te vergeeten : Maar dat hy

"
teegen zyn eige geweeten my fchelt , en zoodaanig handelt , als of on-

"ze God zoo blind was, dat hy in onze herten niet zien kon , zooon-
"
gerechtig , dat hy D r

. Luthers boosheid niet ftraffan wilde , zóofwak,

"als konde hy niets vergelden , zöo onbarmhertig , als.of hy deeze

"vetdrukte verlaaten , en die geene , welke zyne goddelykehulpe al-

leen , en geene andere hebben , niet wilde verloiten. En om kort te

Ügaan', D r
. Luther doet , als of hy niet wift , dat alle die geene, Welke

"
ifraël'overweldigenen verfiinden , zich daar aan bezondigen , en als of

"
men den oogappel Gods niet raakte , wanneer men de minfte van zyne

'knechten getroffen heeft. Nademaal Dr Luthermy teegen zyn gewee-
"
ten onbefchaamdelyk oplegt , dat ik niets van de Hoofdftukken der

Hhh 3 „Chri-

(i) To. H. Epift. ep. ad Cafp. Guttelium p. ƒ6. (k) To. III. Altenb. p. fi. (I) Libellovom

misbrauch der Mefïe p. i . fcqq.
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jaarMD. „ ftelyke leere weete of houde , enhy doet my daardoor voor zvnei^

„geweeten onrecht (daar ik God tot een getuige toe neeme) en hy
„treft .my gruwelyker, alsofhymy met fwaarden of roers , zoodaanig

„ getroffen hadde , dat ik daar over onmachtig geworden ben. Nu moet
„ ik zulks aan God klaagen,en hem alleen ons laaten richten, hy weet hoe
„ het met onzer beider herten nu geleegen is , en hy zal geen quaad onge-

„ ftraft laaten. Het zy echter verre van my , dat ik iemand zoo befwaaren
„zoude , als my Dr

. Luther befwaart heeft. Want ik houde meer van de

„ goddelyke waarheid , gerechtigheid , macht en barmhertigheid
, dan

„dat ik teegen myn eige geweeten
,
zoo zeer zonder eenigeoorzaake,

„ de geringfte die 'er leeft , beleedigen en lafteren zoude , gelyk als Dr.

„Luther my beloogen en gelaftert heeft , en ik ben verzeekert , dathy
„noch God vreefl , noch van God iets houd, welken hy echter belyd,
„want ik kan en derye hem wel uit zulke vruchten richten , dewyleik
„wel weet , dat het rechte geloove aan God zulke duivelfche leugens
„niet lyden kan. Deezeoorzaakennu zieikin Dr. Iw^erïlafter- boekje,

„ ( teegens de heemelfche Propheeten genaamt ) maar ik kan niet eenen
„letter oprecht bewys in zyn geheele fcheld-boekje vinden , datalzoo
„z

;
n moeft , als D*. Luther fchryft. Maar Dr

. Luther houd het doorgaans
„daar voor , dat ik reeds genoegzaam overtuigt ben, alshymaariets
„van my fchryft. Maar daar mift hy verre in , want hy fmyt my zoo vee-

, Ie onwaare woorden op den hals , en zoo veele onbehoorelyke fhik-

ken , dat ik Dr
. Luther niet kan gelooven , wanneer hy my pryfi , en

myn vriend was. Maar nu Dr. Luther myn vyand is,wat zal ik doen > Wie
„ kan zyne bloote woorden alleen gelooven > Voor my wil ik liever op
„uwzyde (gy knechten Gods) ftaan, en de donderflaagen van Dr. Lu~
„ ther verdraagen , en met u fterven , dan met Dr. Lutherjuichen en vroo-
„lykzyn. Heet dat het vertrouwen uitbluffchen , wanneer men de ge-

„ naade Chrifti zuiver verkondigt , zoo wil ik dat gefchreeuw wel gaarne
„ hebben. Heet dat ook een rook en damp maaken , wanneer men teegen
„het misbruik en valfch vertrouwen der creatuuren fchryft , zoo wil ik

„gaarne rook uitblaazen , roet en damp uit werpen , en hetvertrou-
„ wen op de creatuuren uitbluffen , op dat Gods eere maar verkondigt
„werde.

Luthers 1 3. Hoe verre nu deeze verantwoordinge vanKarelftad waar is gevveeft of
niet , zulks mag deeze gantfche Hiftoriefcheiden. Het is gewis, wat
een zeeker man bericht , dat ze toen ter tyd alle Luthers gezag ontzien
hebben , en dat daar door de andere van Karelftad wel afgeweeken zyn,
maar dat hy op zyne meeninge vafl is blyven ftaan , waardoor 'er des te

meerder verbitteringe veroorzaakt wierd. (m> Gelyk als men dan ook,
voor den nieuwen druk van het Altenburgfchen deel op de tytel-print,

deeze zaak voor geflelt heeft , onder een man , die de beelden ter needer
fmyt .' met dit byfehrift : Ook myn vriend zelfs treed my onder de voeten : als

of toen ter tyd niet de waarheid, maav Luther van Karelftad beleedigt ge~
worden was. Het geeneby naovereen-komtmetdeaanmerkingen,welke
een ander Schryver hier van gemaakt heeft , en aldus luiden: „Herwas
„in Luther geenzins te pryzen, dathy na zyn weederkomfte, als wan-
„neer hy gezien hadde , dat alle deeze veranderingen zonder hem ge-

„ fchied waaren , dat geene , wat hy anders verworpen hadde , goed ge-

„ keurt , en wat hy tevooren goed gekeurt hadde, verworpen heeft,

„ enkel en alleen uit yver voor zyn gezag en toorne teegen hem , van

„ welken hy meende achtergeftelt te zyn , zoo dat hy ook niet te vreede

«is

(m) Joach. Camerar. Vita Melanchth. p. fi.
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„is geweeft , mee die maniere te Jaaken en te verbeereren , maar veele jaar Mn.

„ zaaken goed aan zich te verwerpen en te verdoemen, item : dat hy dee-
,ot MDC '

„ zen jongen man , die in een drilt ergens in geftruikelt en gedooit hadde,

„ niet met den geeft der zachtmoedigheid heeft zoeken te recht te bren-

„gen , maar hem zoo ras , met bittere en fmaadelykepredikatienen

„fchriften , vyandlyk heeft aangetaft , met een goudgulden ten ftryde

„uitgedaagt , de beelden en oprechtinge van deHoftïe, weeder heeft KtlMids
„ingeftelt , van welke hy in zyn kleine Belydcnis bekent, dathyze heevighcd

„ heeft willen affchaffen , maar die echter weeder heeft behouden

,

„op dat het nietfeheen, als of hy iets van den duivel geleert hadde. (jO

En deeze Schryver zet wel , enonpartydigdaarby, dat Karelftad zelfs

ook veel ontydig , met gevaar en ergernis der lieve Gemeente gedaan

iheeft , en Lutber niet meerheeft toe gegeeven, die doch aan gaaven , en
beroep van God voor hem geftelt wierd , gelyk als dan zyn aart ook vie-

rig en heftig was, zoo als men die befchreeven vind. Waar voor hy ook
!al vry veel heeft moeten lyden, en die vierige dampen achterlaaten. (0)

!Maar al wie Luthers bedryven , zoo wel als zyne fchriften teegens hem ,

inzonderheit het fchrift van de heemelfche Propheeten en zyne Predika-

tien , zonder eenzydigheid leeft, die zal wel licht kunnen metken, dat

.'er groote voorbaarigheid en wanftalligheeden van hem begaan zyn. Maar
ik moet nu het volgende verloop der zaaken na malkanderen , en in 't by-
zondet , Karelftads voornaamfte meeningen gaan vernaaien.

14. Wanneer Karelftad , op gedachte wyze , met zyn voorneemen
zoo flechten opgang gehad hadde , en dit Lutber de beelden , en de op-

rechtinge der Hoftie, weeder hadde ingevoert, en dat ook alle de ande-

re , welke hem te vooren geholpen hadden , uit vreeze voor Lutber , hem
verlaaten hadden ;(ƒ>) zoo zag hy wel , dat 'er voor hem aldaar niets

langer te doen was : hy trok ook dan in 't Jaar iyx4,vanWittenberg weg, f^""
en verlangde een t'zaamen-fpraak over dit verfchil te moogen hou-

den, en hy bood aan in alles toe te geeven , by aldien men hem zyn fwaa-

righeid in die zaak maar konde afneemen. (ƒ>) Maar hy wierd te Orlemun- ralrotia-

' da , een fleedeken in Thuringen , aan de Sahl , tot prediker van de burgers rau^da*

beroepen , (j) alwaar hy dan aanftonds de beelden affchafte, en zyne

andere leeringen opentlyk voor droeg , die wy nu zullen gaan bezien.

Derhal ven reisde Lutber naar Jena , predikte aldaar op den iz Augufti

. van 't zelve jaar , teegens diergelyke dingen , en teegens Munflers handel, Difpmatie

en hy difputeerde hier na teegen A<jtW/?W zeer heftig in de herberg van de SS.
""

SwarteBeer, daar hy by hem quam , en hem over zyne gehoudene pre-

dikatie aanfprak, dathy hemdaar meedegemeent hadde. „ Onder ande-

„ re woorden-wiffelingen , beklaagde zich Karelftad dzzt over , dat men
„zyne boeken te Wittenberg beflaagen , en- het fchryven en prediken

„ verbooden hadde. Hy verklaarde ook hooglyk , dat Lutber hem nooit

„alleen, of met een of twee getuigen vermaant, maar op een bot opent-

lyk op hem gefcholden hadde. En als Lutber hem voor wierp , dathy

tt over al zyn zeil in top wilde voeren , en alleen verheeven engezien zyn , zoo

„antwoorde die daarop , dat Lutber over al zyn eige roem zocht , en wat 'er

„van diergelyke voorwerpen meer waaren. Eindelyk , als zy op het
£
a*u

n
m

„opentlyk weederleggen quaamen , zeide Lutber , dat hy het doen zou- fc^'^"

.

de : Hy wilde hem eert gulden daar opfehenken. Byaldien ik het niet doe , fprak utie.'
E

hy , zoo ben ik eenfehalk ! Neemt deezen gulden aan , en toont u maar dapper

tee-

(n) Zachar. Urfïnus. Admon. de F. Cc. IV. p-ïi7- Add.PezeliusMdlif.Hift.P.III.p. 440.

&44f. Alltedius Chronol. p. 5-10 Hornius Hift. Eccl.p. 380.&C. (o) Vid.Seckend. 1. 1.p. 79.

&

97. (/>) Carllhdt indechandeIungiuJenaTo.il. Altenb. p. 799. ($)Seckendorf.L.l. P.302.SCUI-

tctus Aunal.Part. I. p. az8.
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jaar md. teegen my ! Waar op Karelflad hem ook aarigenoomen hadde , gelyk als
totMDc.

»

er Verder verhaalt vyerd : Dat Karelflad daar op Luther de handgaf, enDr.Lu-

ther bracht hem een dronk daar op toe , en Karelflad deedhem hefcheid.(j) Op
deeze voorwaarde heeft zich Iw^trhiernaookberoepen, wanneer hy

nu al zoo voort , den 24 Augufti teOrlamundaquam , en dat Karelflad

neevens andere by hem gekoomen was , en gevraagt hadde : Lieve Heer

n.thers Doctor , kunt gy het lyden , zoo ontfange ik u. Waar op hy gezegt zoude

vóotbaa" hebben: Neen, ik kan het niet lyden
5
gyzytmynvyand, en ik hebbeu daar opeen

"gtod- gulden gegeeven ! En als deeze verder de t'zaamen-fpraak van Luther
,

met den Raad wilde aanhooren , zoo riep Luther tot de knecht:

Span in , fpan in , ik hebbe met Karelflad niet te doen , wilhy niet weg , zoo vaar

ik voort. Waar op Karelflad weg gegaan is , en de Raad heeft neevens eenige

burgers , met Luther over de beelden gefprooken , en voornaament-

lyk over den brief, die zy aan hem gefchreeven hadden < want Luther was

daar moeyelyk over , zeggende: Gy hebt my een vyandelyken briefgefcbree-

Titel. ven , gy geeft my mynen tytel niet , die my nochtans ettelyke Forflen en Heeren

geeven , zelfs die myne vyanden zyn. (ï) Want zy hadden aldus gefchree-

ven : Den Chriflelyke Leeraar , MartinusLutherus, onzen broeder in Chri/lus.

En na eenige woorden van de beelden : Maar , datgy ons als leedemaaten

Chrifti , door den Vader ingeplant , onverhoort en onbeweezen , opentlykfchelt en

laftert ( om dat hy ze dooiende fwermerfle geeften genoemt hadde ) zulks

bewyft, dat gy van deeze waarachtige Chriftus en Zoone Gods zelfs geen lid en zyt,

deivyle gy fmaadelyke fcheld- woorden , en niet Chriftelyke en broederlykeftraffe

,

als u van Chriftus opgelegt is , Matth. xnx. teegens ons voorneemt.— Hier

neevens bieden wy ons voor u en ieder een aan , ja ook, wanneer degedaante des

doods vetfchynt , om van ons geloofengeloofyke werken , door degoddelyke kracht,

hulpe en byftand , bekentenis en reekenfchap te geeven. (?)

Kareiiud ij. Hier op volgde dan , gelyk het licht af te meeten is, dat Karelflad
uitgezet.

u£ ]_iet land verdreeven wierd , en neevens hem eenige andere, als Serta-

rius Wefterburg van Keulen, en een Prediker te Jena, genaamt Martin Ri-

chard , welke hem aangenoomen , en de Atla uitgegeeven hadde. («)

Maar Karelftadliet een briefachter , aan die van Orlamunda , waar inne hy
zich onderfchreef : Andreas Bodenftein , onverhoort en niet overwonnen, door

Martin Luther verdreeven. (x) En waarlyk niet alleen hy , maar ook ande-

Jhcfsiaaï. re hebben hier na dit alles aan £«//;«• toegefchreeven , naamelyk, dathy
de hooge macht daar toe aangezet hadde, often minften niet afgeweerr.

Hy zelfs heeft hem niet gefchroomt te bekennen , dat hy met Hartog Johan

Fredrik gefprooken , en Karelftads roekeloosheid en dorfi aangeweezen , en hem al-

7.jx*K\zt zoo aangeklaagt hadde. (y) OndertufTchen trok karelflad, in zyn balling.

Kifwi" fchap naar Straatsburg , daar hem Otto Braunfels byzonder toeviel. Van
daar ging hy naar Bazel , alwaar hy eenige fchriften van 't Avondmaal
uitgaf. Maar dewyle hy Oecolampadius en andere.die aldaar het aanzien had-

den , niet daar over begroet hadde , zoo wierd de Drukker geftraft,

en de fchriften wierden te Zurig verbooden , tot dat Zwinglius zich zy-

ner aannam , en die daar teegen de lieden aanprees , niet teegenftaande

hy niet in alles met hem eens was. (z) Ja ook de anderen als Oecolampadius

en Leo Judo? vielen hem ook by , zoo dat zyne fchriften en gevoelens,

in korten tyd wyd en breet bekent en gelieft wierden. En Luther zelfs

klaagde , dat hy , wyl Karelftads vergifzich over al uitbreide , daar door ver-

dee-

(r) Handlung Lutheri To. II. l.c. (V)Ibid. p.800. (t) Ibid. p. Soi.Conf. Scultetus l.c.p. 229.

(w) Seckendorf. L. II. p. 28. Scultet. l.c. (*)To. Il.Epift. Luth. p.236. 237. (y) Melen. Adami
in vita, & ex eo Freherus 1. c. Scultet. 1. c Joh. Cochlsus aliique, Lutherus wieder die himmlifche

Propheten. To. III. Altenb. p. 19. Conf. p. yo. 104. & 303. &To. V.p. 964. (^) Scultet. p. 230.

feqq.
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ileemuclïit wierd. (a) Ondertufichen hadde hy geen hlyvcnde plaats , maar fat md.

moeit m ballinglchap heen en weeder , door Üooven-Duirsland trekken ,

' Jt M0C *

toe dar hv in * Jaar 1 ; 1? , re Rotenburg aan de 1 uilx-r /ich ter ne^ 'er ^in
e-.

zette , M aldaar de beelden ook affchafte. Maardcwyle toen ter tycPde
Jp '

üoeren-krvg een einde nam , en dat veele Predikers en burgers \ dn de Pa-

pillen fleclit gehandelt , eenigeontliooft , en veele de oogen iiitJ.-(b>o-

ken wierden , zoo moert zich Karelft.id , by nacht, énnilftjg toeèder,

over de muur in een kort aflaaten , en zich weg manken {b) In dèezeh

angrt Icbreet hy eene Apologie , teegen de befchuldigingedesopioers

,

ui hv bad Lutber , dat hy het wilde I uren drukken ;

, en hem ontfchul- verdras

digen . het welke deeze ook daarom deed , dewyle hy voor andere zyn ïus

l

.

Luihir"

toevlucht tot hem genoomen hadde. \'erders fchreef hy aan hem , d.it hy
het punt vin 't Avondmaal maaralleen om te dijputeeren afgehandelt had-

de. Eu eindelvk verkreeg hy door Luthers voorfpraake , een vrygeleidè

\m\ den Keurvorlt , dat hy in Saxen mocht koomen en blyven. (c) Daar veedet-

op zette hy zichteKemhergby Wirtenberg ter needer, doch hy moed si™!.'"

belooven , dat hy aldaar noch prediken noch fchryven zoude. Endaar
meeJ.e waande men meer voordeel te hebben , als wanneer hy buitens

laiuU rondsom reisde , en altyd meeren meer aanhang kreeg. (^)

16. Alzoo heeft hy dan een tydlangte Kembergj en ineen Dorp Se-

gren , by Wittenberg geleeft , en ook in 't Jaar iyio een kind iaaten

idoopen, daar hy Melanchtbon, JuffusJona( , en Luthers Huisvrouwe, tot

ers toe verzocht heelt. (?) Maarhy moet daar in eene groote armoe-

de eeleeft hebben , om dat hv in 't Jaar i-V*8» die boovengedachte klach-11 '

1 1 1 r \ 1

- - Armoede.

te van zyn gebrek aan Srtekkvei* gefchreeven heett. En als Lutber

'hoopte , "dat hy zich in alles weeder 1'chikken zoude, zoo vertrouwde ^j
1*"'*

hy zich zoo weinig op hem , dat hy ook al haart: weeder Weg trok
, (ƒ) en

naar Zurig zich begaf, alwaar hy in't Jaar 1530, van Zwinglius tot Dii^

ken aangeltelt wierd , en hier na te Bazel, tot Pto\'e\Tov Theologie, in

't laar 1 531, na Zwinglins dood beroepen wierd. Daar hy dan eindelyk,

in 't Jaar 1543 , den 24 December , aan de Pertgertorvenis. (g) Maar Dood#

[dat zyn vrees niet zonder grond is geweert , die hem gedrongen hadde te

•vluchten , zulks werd van de Schryvers niet geloochent , maar bekent,

dat Lutber het daar toe gebracht hadde , dat men zich van hem in Saxen zoude

verzeckeren , op dat hy hem niet weg mocht maaken.(Zj) EnKarelflad

hoopte waarlvk ook niets goeds van Lutber, hy fchreef ook daar van in

de gedachte brief: Lutber zal my , zoobetfchynt , alweederomuitjaagen, of

rs my een groot ongeluk zoeken toe te brengen. (^T) Tot zulk eene bekom-

metnis geraakte hy , door het onthaal, dat hy voor deezen van veele ont-

) fangen had , daar hem met woorden en werken, vcelongelykgefchied

v. is. Om nu maar iets te gedenken , rhen noemde hem aller Swermers Bcfchui-

1 en Storraklokluiders l'ader.(k) Een Vader van alle ketters , zoo veele van haar de te'efei

t zon befebynt. Een aanvoerder der Sacramentarijfen en fanacicornm Coryphauis.

f (/) Zulk een , die een verkeerde geefl hadde , die niet anders als met inzettingen ,

'zonden en werken , de geweetens dacht te vermoorden, (m) Hy wilde , als de al-

lerboogfle Geeft aangezien zyn , die den H. Geeft ( abfit blafphemia diéto ) met

I veeren en al opgegeeten hadde. (h) Hy was een wild, trots , en dom gezel, gelyk
"'

als wy uit Melanchtbon,neevens zyne ongegrondheid nu al gezien hebben ,

' en wat 'er van diergelyke tytels noch al meer moogen zyn , by welke ook
11. Deel. Ui noch

(4) To. II. Epift. 0.146. (J)ErhardusSchncpfiu;ap. Scultctuml. c. p. 15-0. (cllbid. ftSecken-

dorrt'. 1. o {d) Idem bid. (e) Mclch. Adami 1. c. (/) Idem & Scultétus I. c. (g) Idem 1. c. & P. II.

p. 161. & 45-5-. J>) Seckendorrf. 1. c. p. S3. (i) Ap. Scultetuml. c.p. \6o. (k.) Matthefius Lchcn

Luthen VI . t-'rc-. p". jf . (/) Laurentius Rhodomannus L. 1. Vita: lluthcri p. E.KromayerusHifl.

Eccl. p. JS9. (m) lo. lil. Altenb. p. 41. («) Ibid.p. 41.

hem.
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noch 200 veele andere belaftingen en fwaarebefchuldigtngenquaamen

C niet teegenftaande men op zyn leeven en wandel niets altoos te berifpen

vond , daar men niets van verfweegen zoude gehad hebben , indien 'er

iets ftrafbaars aan hem bevonden geweeft was) waar meede men enkel

zyn ondergang gezocht heeft te bevorderen , waar van ik nu maar eenige

weinige (taaltjes zal opnaaien.

17. Luther zelfs heeft hem in 't gefprek tot Jena , de fchuld van de

Munfterfche oproer niet konnen geeven , (0) en ook hier na in een open.

baar gefchrift hem daar van ontfchuldigt , en gefchreeven : Dat Karelftad,

(die wel zyn vyand was) zich zelfs te recht aanbood,en lyden wilde,wat 'er te bu

den was , byaldien hy oproerig bevonden^en daar van overtuigt wierd. (ƒ>) Alhoe-

wel hy hem te vooren wel uitdrukkelyk de fchuld gegeeven hadde , dat hy

een oproerigen , moordachtigen en muitachtigen geeft hadde, gelyk die van Alftad

( Munfter. ) (<?) En daar door heeft men ook naderhand van hem teegen

de waarheid gefchreeven : Karelftad heeft zich van Wittenberg met zyn hee-

mels gezelfchap weg hegeeven , en zich hy Thomas Munfler en andere vervoegt
,

van welke de oproer der Wetderdoopers en der Boeren afgekomen is. (r) Niet min-

der : Hy heeft een oproerigen geeft gehad , entotdeMunfterzeonruftdengrond

gelegt. CO Doch de Gereformeerden hebben ook niet willen lyden , dat

men hem onder de Weederdoopers gereekent heeft. (f) Alhoewel ande-

re toe ftaan , dat zyne fchriften aan deeze in 't begin wel aan gedaan heb-

ben. («) Maar voornaamentlyk is de gruwelyke vertellinge van zynen

dood bekent , welkers omftandigheeden men heel fchrikkelyk verzon-

nen heeft. Naamentlyk , Karelftad heeft voor zyn einde van denpredikfloel,

den hoozen geeft zichthaarlyk gezien,en is van hem verfchrikt geworden, (x) Waatf

toe anderen noch dit zetten : ,, De Duivel was hem in de gedaante van een

wanfehaape man verfcheenen , in des Burgermeefters ftoel getreeden

,

van daar was hy in Karelftads huis gegaan , hadde zyn zoon gevat , en om
hoog gelicht , als wilde hy hem weeder teegens de aarde aan werpen. Hier

op hadde hy teegens het kind gezegt , wat hy aan zyn Vader zoude zeg-

gen , dat hy binnen drie daagen weeder wilde koomen , en hem haaien. JVaar

over Karelftad zeer verfchrikt en krankgeworden , en daar op in drie daagen ge-

ftorven was. (y ) Nu hebben deeze fabel zeer veele herhaalt, vermeerdert

en verbeetert, zoo zeer zelfs, dat de Papifren zich ook daar over gekit-

telt , en met vermaak dit ^agekaakelt hebben. (?) Alhoewel ondertuf-

fchen de vertellers zeer oneenig zyn , en numaarflechtheerLzeggen

:

Hy heeft eenfchrikkelyk einde genoomen, (a) of: Hy was invertwyffelinge gefior-.

ven. (b) Dan, zich op een onwishooren zeggen beroepen, (c) Andere
zetten onbefchroomt , op dat het maar fchrikkdlyk ujt komt : De Duivel

was in eenfchrikkelykefpooks-gedaantegekoomen , en hadde hem weg.gehaalt, daar

hy moeft zyn. (J) Hier teegen beroepen zich andere weeder op het verhaal

der Switzers , en houden deeze vertellingen voor duiveliche leugen^

Gelyk als dan Petrus Boquims , een Godgeleerde te Heidelberg , die toen

ter tyd te Bazel zelfs geweeft is , en het lichaam ter begraavenitfe de laat-

fte eere aangedaan hadde , betuigt heeft , dat toen niet een enkel woord,

van alle deeze dingen bekent geweeft was.(t?) En Joh. Jacobus Grynams heeft

dit hier na van Karelftad gefchreeven: „ Of 'er van het proces van Karelftad,

TdooT" „ uit Luthers vooroordeel , iets goeds te oordeelen zy , is niet onbekent.

„Die
(o) Seckcnd. L. I. p. 198. (p) Ibid. L. II. p. 3 (?) To. III. Altenb. p. 44. ft. (r) M. Chriff. Kiitel-

man. Beweifs vonder Calvinif. lehrep. 10. (j)ColbergPlatonilch Chrilknthum. P. I p 340 342.

($) Ottius Annal. Anab.p. 13. i$\(«)Scultet.l.c.p. 2,33.(*)Manhef. l.c. VI. Pred.p. 64 (yjürfril.

warhafte Hilïorie vonder Augspurgifch.Confeffion edicher Theologen wieder Ambruliu-i Wulr-

fiump- 22. Hammer im Blumg. p.83.&alii. (^)Bzovius Annal. Eccl. ad An. Y1DXXV. n.44.

(a) Stokman. Elucid. Hxr. p. 98. Colberg. I. c. (£) Kromayer. l.c. (c) Micrslius H. E. L.III.p.330,

(d) Rhodomann. 1. c. (e) Apud Melch. Adami 1. c p. 88. 89.

Getuige
nifle van
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Die is te berichten , dat , als hy van Lut/.er xt-r^l roeven was, hy tien £j
r*

"jaaren lang aan de Pieters Kerk. by ons trouwclyk cedent lieert. Hyis
'

in onze Univer/iteit, met alle lof, ^ftforffeweeft, heeft de ordening' en

"tucht zeer He', gehad , on'lraflelykgeleett , enis Godzaaligontflaapen,

"ten tvde ,
dteBoquinus hiergeweeftis. Defclirikkelyke leugens van het

"
duiveïze fpook . laaten \vy aan haaren auteur den Satan over. ( ƒ )

18. Daar zich nu alzoo beide de partyen op eenige byzondere fchriften

en getuigeniffen beroepen willen , was het wel veel noodiger , om op

de perzoonen zelfs te zien. of die in zulk een ftaat geweeftzyn , dat de

Satan macht over haar gehad heelt . om hen te vernielen. En dan was het

ra.'dzaam die groote bitterheid van de vvandlyke verhaalders aan te zien ,

welke ook hier meede hem opliet lyf willen \ allen, nademaalzyn vertrek

uit -Saxen , en gelchiede bevordering in Swit/eiland hen wel zeer onlu-

ftig gemaakt mag hebben , gelyk als een zeeker Schryver aangemerkt

heeft . Cg ) en ^en'ge bekennen zelfs ,
wanneer ze met verdriet verhaalen,

dat menétfm in SwïtztrlandWriendeljk oniftmgn betfi. (») Hoe dat ook *£*

zvne kinderen zehs aldaar zeer wel gevaaren hebben , endatzyneene

zoon , Adam Bodeflein . te Bazel een Medicus is'gëwëeft , die de boeken

x.u\ Paracel/tis in 't Hoogduitfch en Latyn uitgegeeven heeft , eneerftin

't laar 1577 aldaar geftorven is. (/) Om nu van zyne leete ook iets aan te *J™ ._

roeren , zoo is daar van het volgende aan te merken : Dat hy den Bybel v™* h.

tot een grond van zyne leeregelegt heeft
5
zulks heeft hy in zyne fchrif-

Sclltl ' : '

ten over al beweezen . wanneer hy tot een voorbeeld , inzynboekvan

beiderleye geftalteder H MüTe geftelt heeft : iVeereldlyke inzettinge heete ik

alle leer'e , die niet in den Bybel (laat , e» Me men echter voor Gods eere , lofen

iville wil doen beene gaan , die Efaias en Chriftus als een duivel zoeken te myden.

En on dit woord van God heeft hy zich ook by zyn leere en ftrydigheeden

altoos beroepen , en hy is daarom ook van de Gereformeerde , zoo vee-

Ie jaaren lang , in 't predik-ampt tot aan zyn dood toe behouden gewor-

den. Ondertufichen heeft hy echter ook in en by het Woord , de kracht

en 't licht van de H. Geeft voor noodig gehouden , gelyk als hy onder an- JgE^j,

deren gelchreeven heeft : Het is immers gantfeb onmoogelyk , dat iemandGods *«£

vriend of toon kan werden , zonder de -inwendige en beemelfche openbaaringe van

God , (Joh. xiv. zi. ) zoo weinir als het gefchieden kan , dat Iemand uittcrlyk

Gods Woord aanneemt , en voor een woord des Bruidegoms , van vroolykheid , van

trooji, eMjdtgefhekte lufl hou, (ziet van dit woord in degrond-text 1 Pet.

1. m. cap. IV. 8. wanneer God zich niet te vooren , ofin 't uitterlyke gehoortnet zyn

heldere en lichte aanraakende (Iraal openbaart , zooveel, dat hy hooren kan , wie

God is , wat hy is en wat hy wil. (*) Uit deeze en andere zyne verklaaringen

volgden dan'de befchuldingen , wanneer men van hem zeide : „ Hy voeg-

de zich by de heemelfche Propheecen. Die gaaven voor, datzemet
'*

God fpraaken , en God met hen , dat ze beroepen waaren om te predi-

"ken , en echter dorft niemand voor den dag koomen , en zich voor

"doen , maar zy waaren heimelyk met eikanderen oneenig, en fchon-

ken hun vergift in D*. Karelfiad , die dreefhet dan met mond en pen door.

(/") lnsgelyks , wanneer beleeden wierd : dit is de nieuwe hooge

"kunftGods, uit de heemelfche ftemme, die wy teWittenberghetge-

"loove en liefde leerende , ( wanneer maar deeze ook met 'er daad zelve

'eeoeffend en beweezen waaren) niet konnen verdaan of weeten. Dit

"is dan het fchoone ontwerp , oeffeninge , tyd-verdryf en duivelfchë

Iii z gek-

tf) Apud Buchohcr. Ind.ChronoL p.60. (g^Ottiusl.c. (J)Gründlichcr bericht vonder Aug-
fourcfchenConfefiion.l.c. (/') Melch. Adami V it. Medic.p.2 3i.Frcher. Theatr.p. IZ73.TITOMI.

L.XlV.p in. CJU lm Glaubens-Spicgel initio. (ÏJTo.lII. Altcnb.p.p.
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jimmd. gekkernyen. (»0 Van de waare bekeeringe drukt hyzyn2in aldus uit,

in zyne verklaaringe over Matth. xvm. p. B. z. „ Het Euangelium werkt

„niet in de groote , blinkende ofopgeblaazenemenfchen , maar in de

„ kleene ootmoedige , die kinderen zyn in de boosheid , zulk een kind

„fielt hy midden onder hen , om daar meede te bewyzen , dat aan alle

„en een ieder leerling van Chriftus, deezeleeregegeeven wierd , wan-

neer hy zegd : Voorwaar ik zegge u , dat gy omkeert, e. z. v. Der-

„ halven zult gy ook verzeekert zyn , by aldien gy niet verandert werd

,

„ en u bekeert , en alle uwe vleefchelyke begeertens aflegt , en de geheele

„natuure , eigenfchap , en eenvoudigheid van dit kind aanneemt, zoo

„ zult gy geene Chriftenen zyn , Chriftus zal in u niet regeeren , zyn ryk

„en zal in u niet zyn , veel minder zult gy na eenige hoogheid, ofeeni-

„ee heerfchappye over andere trachten. Vooreerft. keeren wy ons om,
„daar na werden wy als de kinderen, wanneer wy aan ons zelven en aan

„aiie onze krachten , wantrouwen, engeheelenalgeftorven zyn, de

„bekeeringe nu gaat voor de afftervinge, en door de bekeeringe en af-

„ ftervinge koomen wy tot de kindsheid. AI wie zich zelven nu vernee-

„dert, dat is, die zich zelven voor de allerflimfte zondaar erkent, aan

„hem zelfs , en alle zyne vroomigheid mistrouwt, die zich alleen op

„Gods genaade en Chriftus gerechtigheid verlaat, die in alle zyn doen

„ volkoomentlyk op God, en niet op zyne eigene krachten vertrouwd,

„maar zich geheel en al aan den wille van God overgeeft, die zyne eige

„duifterheid , en het onvermoogenzynernatuurlyke krachten erkent,

„alsook, hoe hy zonder de genaade Chrifti, gantfch niets vermag , die

„is de grootfte in 't heemelryk. En verder, vanderechtvaardigmaakin-

ge en des zelfs vruchten , ftelt hy dit volgende , in zyn boek van 't Prie-

flerdom , pag. B. %. enC.x. „Het geloove maakt ons door Chriftus by
„God rechtvaardig , onftraffelyk , en zonder gebrek in onzen wandel.

„Want Chriftus offerhande, is onze offerhande , en zynPriefterdom is

„ ons Priefterdom : dit nu is waar , zoo de offerhande van Chriftus dier-

„ baar en hoog-geacht in onze en herten en oogen is.Nademaal het zo zyn

„ moet , dat ons de verhoogde Chriftus tot zich trekt , en ons een vleefch

„ en bloed met hem , een eige wil met zyn wil , en een geeft met zyn geeft

„ maakt. Zoo zyn wy dan alle te zaamen , ( zoo wel engelen als men-
„fchen ) in den wille Chrifti , door de offerhande van 't lichaam Jeiir

„ Chrifti , en door de volkoomene gehoorzaamheid Chrifti , alle te ge-

„lyk op eenmaal gerechtvaardigt geworden. Alle nu , die Chriftus in

„ zyne gerechtigheid , hertelyk erkennen , die begeeren ook , dat ze zy-

„ ner gerechtigheid deelagtig moogen werden, zy beminnen dog Chriftus

„niet , met vindinge van haare eigene ziele , maar met eene gefterkte

„liefde, en zy zouden gaarne alle haare ongerechtigheid door Chri-

„ftus gerechtigheid willen afleggen , enzichdoorChriftusmetGoddea
„Heer vereenigen , en aangenaam willen maaken. Wanneer ze dit ver-

„ftand van den Vader gehoort en geleert hebben , (die ons alleen trekt

„en aan Chriftus bind) zoo verheugt zich haar herte , en het zingt

„ Gode en Chriftus lof toe , en het heeft eene vierige begeerte , om tot

„ zulk een Priefter te moogen koomen , om zyne wysheid , vreede , ge-

rechtigheid , gehoorzaamheid, en oordeel, en alles van hem en door
„hem te ontfangen , dat tot een Priefter gehoort. En verder: Een liet*

„deryke kenner van Chriftus is daar in nu reeds al te vreede en gerecht-

„ vaardigt , dat hy aan Chriftus ziet , en in Chriftus erkent, datChri-

„ ftus zulk een hoogen God , aangenaamen Priefter en offerhande is , dac

„hy

{ni) Ibid. p, ff.
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f , hy alle zyne zaaken , voor God voordraagt. Daarom houd hv zich ook jaar «tS

„aan Chriftus , met eene ernftige lieffelykheid , en hy gaat door Chri-
,otMD'*

„flus tot den Vader. Chriftus is ook met zyne liefde bereid om zynegoe-
„derenaan den vriendelyken kenner meedetedeelen , en hy geeft ook
„ alle zyne Priefterlyke fchatten , cieraad en optooizel , mildaadelyk

„weg , en hy maaktalzoo alle geloovige (die Chriftus aanneemen, dat

„ is , lieven en erkennen , ) tot Priefters. Zoo dat zy voor Gods oogen ,

„ zonder vreeze beftaan moogen , als aangenaame Zöonen Gods en broe-

, „ ders van den geene , dien de Hoogen-Priefter verbeeld heeft. Dat is

,

„ gy hebt ons tot Priefters gemaakt , voor God vroolyk en onftraffelyk als

..gy 7-yc -

1 9. Van het Avondmaal , daar ontrent hy wel het allermeefte met Lu- v.™ -t /t-

tber verfcheelde , was in't algemeen dit zynehelydeniffe. ik weet wel, ofheTno^

zeide hy , dat gy uw'gantfche leeven lang , zonder dit Sacrament wel moogt
d 'giy-

blyven , en dat niemand'altoos daar toe gedwongen is , dat hy dit Sacrament eens

: of dikmaal-s neemen moet , wanneer hy maar anders vaft inde toezegginge Chrifli

, ftaat en daar involhart: Maar wanneer gy dit Sacrament neemen wilt , zoo zult

1 gy dat neemen gelvk als Chri/tus dat zeeft en niet anders, (n) Zoo dat hy daar

geen wet of dwang altoos uitmaaken en toelaaten wilde, maar het in de
. Chriftelyke vryheid van den menfch geftelt heeft. Maar, van de zaake Van bd-

zelfs , is dit zyne verklaaringe geweeft , dat het Avondmaal na Chriftus £j|£
gc

; inzettihge , onder beide de geftalten gehouden moeft werden j waar in Lu-

ther ook met hem eens was , alleen dat hy zyn toebereid zelen , daar hy
de Paapfche Mifle , en het misbruik meteenerleye geftalte afgefchaft, niet

goed wilde keuren , niet teegenftaande hy zelfs bekende : Dat de inzettingé

van den Paus,niet zonder eene gruwelyke zielen-moord,overalgehouden kon werden,

. om in eenerleye geftalte,tegens de klaare zin van het Euangelium dat tegenieten. (j}~)

„Hiervan was dit zyne ftellinge , dat het lichaam van Chriftus, in 't van chti-

„ Avondmaal met de mond niet gegeeten werd , maar de gedachtenis Snge!""

„des lichaams werd daar gehouden , dat voor ons gegeeven , en des

„bloeds , dat voor ons vergootenis. En het woordeke tSm (vanwaar
i „ de naam van rnri<r(*is gekoomen is ) als een neutrum gehoort niet tot «p T«v

„ het brood, maar tot «ü^x het lichaam. Derhalven moeft 'er nootwendig een

„ tropus , of verbloemde maniere van fpreeken , in de woorden Chri-

„fti zyn , anders zoude men moeten zeggen: Het brood is gekruicigt,

„het eeten van 't vleefch is in de Schrift bevoolen. Het vleefch was er-

. ,, gens toe nut. e. z. v. Alle het welke doch onwaar is. Hy haddeook
I „verders in zyn boek van het Anti-Chrijlifch misbruik van het brood en den

„Kelk des Heeren , zich zeer aan die (Iellinge geëer^ert : als ofmen in't Avond-

„ maal de vergeevinge der zonden moeft zoeken , daar ons doch alleen maar bevoo-

„ Un werd den dood des Heeren te verkondigen , 't geene volgt uit de gedach-

„ tenifle Chrifti , en dit uir het onderfcheid van 't lichaam en bloed des

„ Heeren , en dit nochmaals , uit de hertelyke betrachtinge des lichaams

r , Chrifti , hoe dat voor ons in den dood gegeeven is. Al wie nu dit niet
JjjJJ'j^

„ doet , die werd fchuldig aan het lichaam en bloed des Heeren , eeven vondmaai.

„ als de moordenaar , dewyl men dan zoo niet geftelt was , als Chriftus

„vereifchte. Daar by heeft hy niet toe geftaan , dat het Sacrament een

„pand der verloiïinge is , dat de H. Geeft maar alleen is : daar ftaat ook

„ nergens gefchreeven , dat het brood en de wyn de herten bevreedigen

„zoude, anders was het bevoolene beproeven tevergeefs, e. z. v. (0)

xo. Dat hy in het ftuk van den Doop , Luther ook niet teegen gefproo

Ui 3
„ken

(n) In't boekje von beiden geftalten der Heiligen Mefc. §2j. (o) Scultet. P. t.p- 2.30. feqq. 3c

alibi.

Van dea
Doop.



434 K E R K E L Y K E XP/; Zoek.

laar md. ken heeft , zulks ziet men uit de gedachte doop van zyn eige kind, dat
lDC

'hy heeft laaten doopen , en van de Wittenbergers ten doop houden.

Alhoewel hem Luther nu hier in niet vertrouwt heeft, maar alt vd ge-

meent , dat hy het echter met de VVeederdoopers hield, die den Kinder-

doop t'eenemaal verwierpen. (/>) Van het welke hem ook die geene , wel-

ke hem onder de Weederdoopers getelt hebben , willen befchuldigen.

B«iden. Maar hy heeft byzonder eenen grooten ftryd over de beelden en haar ge-

bruik gehad , nademaal hy op de gedachte wyze , de beelden te Witten-

berg zelfs , met de byl afgehouwen , afgerukt en verbrand , endealtaa-

ren ook afgefchaft heeft:waar in hy dan wel voornaamentlyk de woorden

Gods heeft willen navolgen,die in 't eerde Gebod ftaan.als ook de overige

verbooden hier van in de Schrift, nademaal de gruwel daar meedein 't

Pausdom zoo fchrikkelyk was , waar van noch veel afgoderye

in de herten (tak. Gelyk als het in zyn boek , van de wegneeminge der

d^pbo'ra" heelden , in 't Jaar van 1 5 zz uit gegaan , te zien is. Van de Adiaphoraen

j'ykevry^" middelbaare dingen, alsook van de Chrhtelykevr'yheid, was hy ook al

heid - niet van Luthers meeningeafgeweeken, alleen dat deezezeide, dat het

al te ontydig in 't werk geftelt was , 't geene hy anders voor hoognoodig
Biecht, erkent hadde. Gelyk als ook van de biegt voor viel.welke Luther kon daar

Op weeder invoerde,beneevens de oprichtinge van de Hoftie, ja hy zoude
volgens zyne eigene bekenteniffë , de MifTe zelfs ingezet hebben , by al-

dienze hem niet al te gruwelyk voorgekoomen was. Om deeze en an-

dere punten, befwaarde men zich zo zeer over Karelfiad. „ Aangezien zy
„uit het Euangelium geleert hadden , dat een Chriftelykleeven niet be-

„ ftond in praal , beelden , kleedingen ,:va(ten , eeten en drinken , maar in

„ den geeft en het geloove, en dat vleefch en eyeren te eeten, niet van God
„ verboden.maar op een iedere tyd met dankzegginge te genieten,toegela-

ten is,en dat de Paus de oorbiecht , en macht hadde om te gebieden , zoo
„quamen daar andere by, (tieten de byzondere MifTen om verre, ftorm-

„den en verbranden de beelden , verftoorden de altaaren , fchafren

„ de oorbiecht af, lieten de gezangen en plechtigheeden der Kerken val-

,, len , wilden niet meer kelken en fchootelen gebruiken , liepen onver-

„ hoort en niet aangegeeven tot het Sacrament , en zy wilden in deeze

„ (tukken de Chriftelyke vryheidbewyzen. e. z. v. (?) Daar by befwaarde
men zich , dat hydeLeeken (gelyk men ze noch uit het Pausdom ver-

achtelyk noemde ) het Sacrament in de handengegeeven , en de Predikers ver-

lof gegeeven heeft om te moogen trouwen , (r) ( het welke doch al voor hem
gefchied was) en gemaakt hadde , dat de lieden trotzelyk eyeren en vleefch ve-

geeten hebhen. (j) En wat 'er van diergelykebefchuldigingen noch al meer-
der wuaren.

vanhe;- xi. Eindelyk hadde hy ook de Godgeleerde daar meede ten uiterften

?n««in. beleedigt , dat hy de weereldlyke heidenfche wetten voor ongeoorloft
scn« onder de waare Chriftenen gehouden heeft , en de Mozaïfche daar voor

heeft willen invoeren 5 en verder , dat hy de weereldlyke geleertheid niet

in alles wilde laaten doorgaan. Waar van hy in 't algemeen , dit in zyn
boek , van beide de geftalten geftelt heeft: „ lkbenChrifti, en ik zal
„doove en toegeflootene ooren hebben op alle reedenen , leeringen,
„en letteren van deeze weereld : omdatikmetChrifrusdoodben, en
„ voor de weereld een zot en kruis ben , en weederom , dat my de wee-
„reldlyke leere niet alleen de dood , maar ook een kruis is. Ikdanke
„God voor zyne genaade , dathymy de weereldlyke wetten bitter en

„ wrang

(p) Lil Epift.ep.adAmsdorffiump.312. (q)To.ll. Altenb. p.99. (r) Chytraus Saxon. L. X.
p. 222. DreiFerusMiUen. VI. P. I. p. ói. (s) Macchefius 1. c. p. 3 ƒ.
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wnntr gemaakt heeft. Maar inzonderheid verdroot het de Geleerde j«rMö :

,4 VViaut 5>-
_

-

,
ick MDC.

zeer , dat hy zyn Doctorlchap nietnoogacnte , maar zich met de andere

menfchen eeven gelyk gehouden heeft. Ofgelyk het in yver befchreeven ^°aoia
"

word, „ dat hy zich in 't Jaar 1514, een myl van Witcenberg , teKem-

,,
bergmetter woon needergezet heeft , een Marktkraamer is geworden, k«é"

*

',', brandewyn , zoete koek , fpiegels , veeters , en diergelyke dingen

"heeft te koop gehad , by tyden hout uit het bolch gehaalt ,en naar

, Wittenberg te markt gebracht , zich ook als andere rechte boe-

, ren heeft gekleed , in een groove boeren py om gewandelt , met

, een oude roeftige deegen op zyn zyde , die in een gebrooke fcheede met

„ gaaten ftak , en een groove boere vilt op zyn hootd. Hy heeft ook niet

„anders genoemt willen zyn, als een andere boer, Buurman Andries.

(f) Waarom Lutber ook van hem gefchreeven heeft •
,j Wat dunkt u? is

„ het niet eene fraaye nieuwe geeftelyke ootmoedigheid ? een graauwe py
„en een vilt hoedtedraagen, nietDodor te willen heeten, maar broeder

, Andries , en liever buurman, gelyk de andere boeren, den rechter te

„ Orlamunda onderworpen te zyn , en te gehoorzaamen , als een gemeen

flecht burger.(/<) En een ander, „ Buurman Andries gafde fchool de fchop,

„wierd een boer , en liep uit zyn beroep. (V) Alzoo klaagde men nu,

dat hy niet alleen de fchoolen veracht, de zoo genaamde vrye konden

voor onnut gehouden , maar ook de Academifche tytel van Doctor en

Magifter verworpen heeft. Enhoehy noch in 't Jaar \$xx, alseenDee-

ken 1 twee Doctores moeft maaken , waar van Lutber deeze woorden in J"
g'",s

het Univerftteits boek gefchreeven heeft , als volgt: Ik betuige met dèezè ™n0o<>

\
myne handvat ik hier in deeze z&usgeweefl ben,en deeze grmvelyke reedennen- eed-uee-

I

legas voces) uit zynen Godslaflerlj'ken muilgehoort bebbe , (dieiktoentertyd™'

Opentlyk niet dor(l reegen fpreeken.) ik doe met weeten onrecht , om dat ik om

twee gulden promoveere , waar by hy bewyzen wilde uit Mqttb.xxm. dat

niemand vader of meefter mag heeten. En ook in dit boek heeft Karelftad

het jaar te vooren , deeze woorden gefchreeven : Het was beeter dat de

(eedfiveeringen afgefchaft wierden , dewyle niemand daar door beeter , maarwel

veel erger werd. Al wie God niet ontziet , zal ook geenen eed ontzien. Daarom

behoorde die op te houden. ( y ) Waar uit zyn zin en oogmerk aan de verftan-

di<*e en onzydige openbaar genoeg kan zyn.

xx. Hier na zyn ook de Geleerde toen ter tyd op hem zeer vergramt Jft

e

f£
geweeft » om dat hy hen hunne gewoonelyke achtinge in alles niet wilde de«8D -

geeven , maar ook , om dat hy de zoo genaamde Leekenwel iets wilde

toe geeven. Onaangezien nu hunne meeninge noch uit het Pausdom af

quam , en dat Luther zelfs , van het geeftelyke Priefterdom, enhetge-

meene recht aller Chriftenen , zoo duidelyk gefchreeven hadde , zoo

wierd het Karelftad niet te min voor eene groote zonde toegereekent

,

wanneer hy zeide , gelyk men hem daar van de fchuld geeft ; dat een hand-

werk beeter was , als het fludeeren : Item , dat hy zynftudeeren zelfs verlaatene

en de menfchen alle tot een hand-werk vermaant heeft. (z~) Ja dat noch meer is

,

Jat hy de waare zin der Schrift in de werk-plaatzen dergemeene lieden gezocht

heeft, (d) En dit waaren nu de fwaare befchuldigingen , die men van dee-

zen man vind. Uit welke een verlicht oog zelf licht zal konnen merken
,

wat daar van met Chriftelyke , verlichte, en zachtmoedige herten, na

Chrifius woorden wel hadde verdraagen kunnen werden of niet. Deeze
ftrydige partyen nu moogen wel van menfehelyke hertstochten ingenoo-

men
(*) Autores der gründlichen Hillorie der Augfpurgifchen Confeffion. p. 11. Bzovius Annal. Ec;-

clef. An. iyiy. n. 44. p. 604. (u) To.lH. Witteb.p. j-j.' (x) Matthefius Leben Lutheri Vl.Pred.

p. qr . (y) Ap. G. SuevumHilt. Acad. Witteb. F. I. An. MDXXU. & Kortboldus ex AdisFaculf.

Theol.inHift.Eccl.p.76f.
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jaar Mo. men zyn geweeft , zoo dat zy hier na malkanderen weinig hebben vér-
totMDc.

fl-aan ^ vee i minder in liefde verdraagen , ofte recht geweezen hebben.

Nademaal ons de Schryvers van beide de Hoofd-perzoonen, Lu ther1
eik

~

Karelflad , verzeekeren , dat zy van een heftige vierige geeft geweeft zyn,

en door heimelyke nayver en andere geleegenheid daar toe gekoomen
zyn. Maar God heeft buiten alle twyfel ,. beide deezedeelen ook hier

door trouwelyk willen verneederen,-deezen door veele ellenden en droef-.

heeden , dien door diergelyke teegenipreekingen , en anderen onafangè„

naamen handel. OndertulTchen is het zeer bedenkelyk en geva irlyk ; dat-

men in diergelyke ftrydigheeden , vootnaamentlykopdie.zyde, welke-

zich door de weereldlyké macht fterker bevonden , zoo veele fchrikke-

lyke uitdrukkingen vind , waar in alles in 't algemeen , verdoemt-, ver-

vloekt , ja den Satan toegefchreeven en overgegeven vverd , zonder

datmentevooren rypelyk, en zonder eenzydigheid of vooroordeel, in

ftilte eens overvvoogen heeft , of 'er onder dat geene , dat men alzoo

heeft willen verwerpen , niet iets goeds , en van God afkoomende was

,

waar aan men zich. met zulk onbedacht wreevelig lafteren , fwaarlyk

bezondigen mocht. Wy zulienookdiergelyken bedroefden handel, in

de volgende Hiftorie des bekenden Sivenkvelds konnen Zien , welke ik-

alhier nu zal gaan verhandelen , doordien zy in Luthers tyd noch al meede
zyn, voorgevallen, en welmeefimetbybrenginge van zyne eigene fchrif-

ten , dewyle deeze zeer ongemeen en onbekend zyn , en dat men jn de

ftrydfchrilten teegen hem , heel zelden zyne eigene woorden bygebracht

vind.
•

I

'

, .

HET XX. HOOFDSTUK.
Fan de Strydigbeeden met Svpen\veld.

.'

.

Saenk- . i. Tf-V Eéze man wierd met zyn vollen naam , Cafpar SwenhveUvan
vcidsiee- 1 l^«g geheereft ', gebooren in het Silezifche Hartogdom

\ J Lignits. , drie mylen van die Stad , uit een oud , voornaam
en adelyk geflachté , maar dat nuuirgeftorven , en van de

weereld , van ."weegen deeze zyn ftant , met veel imaad/Verdonkertwe-

studie, worden is. (a)' In zyn jeugd heeft hy onder anderen , twee jaaren te Keu-

len geftudeert; en hier na e-enige jaaren lang op andere Hopge'-Schoolen.

Waar op hy zeer lang aan ve-r-fcheide Vorften Hooven , inzonderheid aan

Taaien. .het Hof van Hartog Karel , te Munfterberg geweeft , en. atë een Hoove-
ling verkeert heeft. (£) In welke tyd , en na de wyze van dien tyd , hy

Waarlyk niet alles nood igs, aangaande de taaien en and ere zaaken , TÓb

grondelyk geleert heeft , maar eerft hier naindeGriëkfche taaie, van

Falentims KrautwalJ ondevweezen is geworden, waar van men veele merk-

taekenen in zyne fchriften vind , dat hy ze wel verftaan heeft , én byzon-
Bekeering dec j n j e Griekfche Oudvaaders zeer eeoeffent is geweeft. Tc) 'Na deezèïi
en veilich- .

i • i i r 1 ** ï
'1

i

ting. tyd van zyne onweetenheid , heeft hem God ( gelyk men van hem zegt,)

in 't herte geraakt, zoo dathy niet alleen tot kenniffe van zich zelfs, en

voomaamentlyk van Goden zyn Zoon, maar ook van 't aTgenieene be-

derf in de Chriftenheid gekoomen is, éiVzichmeteenen'grooten ernrt

naar

i

(<i) Conrad. SchlufTetyurg. Catal. Hsref. L. X- p. 2,7. Krotnayerus H. E.p.^?- Frid. üücs

Schkfiens denkwjirdiujkeiten p, 308., & 1847 &tere omnés. \i) ImzweitcnBuchdes II.Thefls

des Epiltolars He.-rn Cafpar ScHwenklfelds'Epilt. XXXIIJL p. .497. (c)Siehedas I. Buchdes II.

Theils. Epift. XXIV. p. 113.
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naar iets beeters heeft gewend. In zulk een verlangen , wanneer toen J"»md.

:er tyd alles in Duitsland in rep en roer was , heefthy zich in 't begin,
"

iy de Proteftanten , teegen de Papillen gehouden , en eindelyk al in

t Jaar 15x4, in January een boek uit gegeeven , enaanden BifTchopvan

Breflau ,
Jacobus opgedraagen , waar in hy hem ook krachtiglyk ver-

maant , dat hy de zuivere leere van 't Euangelium doch aanneemen en bevorderen

toude. (J) Waar door de Schryvers aanmerken , dat hy het toenmaals

met Luther gehouden , en hem en zyne leere, of dealgemeenezaakedes

Euangeliums , opentlyk verdeedigt heeft, (e) Echter heeft hy al in 't zel-

vejaar , in Junius , daar op een ander gefchrift uit gegeeven , van het mis-

bruik des Euangeliums , tot geruftheiddes vleefches , en hetaandenHartog
J"f

e°?

van Lignits , Fredrik opgedraagen. (ƒ) Waar meedehy buiten eenigen Mikdes

twyfel x
by veelen geenen dank akoos behaalt , maar wel een groot mis- üms"

sc "

noegen , doordien de veranderingen van dien tyd, aan de meefte men-
fchen , weegens het vrye en geruft leeven , zeer wel aanftonden , en ten

hoogften aangenaam waaren. Doch dit wees reeds aan, dathetdeezen

man een groote ernft was , om de rechtfchaape vrucht des Euangeliums
,

om dat hy zich zoo ras door zyne hekenteniflen en vermaaningen, van de

huichelaars afzonderde. In welk opzet hy ook wel metreede , te onder-

houden en te befchutten geweeft was, na dat men van zyne oprechtigheid

en trouwe,teegens God en de menfchen,volgens zyn eige bekentenis, ten

vollen verzeekert geweeft is. Alzoo , dat men hem waarlyk ook in liefde

en zachtmoedigheid hadde behooren te draagen , by aldien men al de eene

of de andere meeninge van hem niet zoo terftont begrypen konde.

z. Maar die geene , welke als zyne teegenfpreekers , ook het geringfte zï» e i°*-

. zelfs in zyne leere aangegreepen hadden , hebben in zyn leeven en wan-
zaa 'sl,cld*

del zoo gantfch niet te beftraffen gevonden, dat hem zelfs wel uitdruk-

kelyk eenen grooten lof is gegeeven , en 't geene zelden aan zulk een be-

ruchten ketter gebeurt , van geen ondeugd of ergerlyk ding altoos de vanvyan-

fchuld toegefchreeven is. Want zy moeiten van de waarheid overtuigt
t

de
e

n

ra
g
t

e

;

zynde bekennen : Dat het Swenkveld aan een goed hert niet gefchort heeft ,

maar aan eengoed gereguleert hoofd ( dat moogelyk het vernuft hadde moe-

ten op-volgen. ) (g) Hy ivas niet alleen zeer beeziggeweefl , om eennieuw en

heilig leeven aan te beveelen , en het booze te beflraffen , maar hy hadde ook zeer

dikmaals heel aandachtig tot Godgebeeden , e« een nuchteren en kuifch leeven ge-
b d

leit. (Jo) Om welke reede zy ook geklaagt hebben , dat hy zich in degemoe- Nuchter.

deren van die geene , welke noch rechtfchaapen waaren , hel licht wifl in te drin-

gen. (J) En dat hy hen door eene geveinsde heiligheid , ( gelyk men oordeelde)

verblinde. (!) En niet minder ? „ Hy was van een ingetoogen , nuchteren

„en maatig leeven geweeft , hy hadde de zyne vlytig tot boete en god-

„ zaligheid vermaant,was yverig in't gebed geweeft. e.z. v.(/)Waar by men
noch , aangaande zyne eerfte jaaren gedenkt; Dat hy veele hoog-geleerde

lieden , ja zelfs de voomaamfte Hoofden der Reformatie , in 't begin zoodaanig

heeft weeten te winnen , dat zy een heerlyk getuigenis van vroomheid en godvruch-

tigheid van hem nagelaaten hebben. Cm) Want Dr
. Bugenhagen heeft eens in

een t'zaamen-fpraak met hem te Wittenberg , tot hem gezegt : ikgeloo-

ve niet , datgy zulks uit een boos herte leert , want ik houde u voor een vroom man.

(11) Om kort te gaan, men prees hem als een eerwaardig man , vanweegen ™m.

IL Deel. Ukk zy»^-

(d) Bucholcerus Ind. Chronol. p. fio. Scultetus Annal. Euang. P. I. p. 237. Crufius Annaï. Suev.

L.X.P.M. p. 5-83. Lucsel.c.Ouius Annal. Anab. p. 40. FreherusTheatr. p. 190. (e) Bucholcerus

Scuket. 11- cc. (ƒ) Scultetus 1. c. (g) Bucholcerus & ex eo Scultetus 1. c. p. 169. Seilcrus Vcrfteltcr

Widertauffer p. 66. (h) Scultetusl-c (7) AmbrofiusBlaurerusap.Ottiuml.c.p. 62. (k) SchlufTel-

burg 1. c. p. 3$\ (J) Sejlerus 1. c. (») Idem Ibid. (»J Schwcnkfeld im II. Theil operum Epill. IV.

P- 33-
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jaat md. zVw heilig leeven en aanzienlyke geftalte. (0) Nochmaals gaaven hem zyne
totMDc

vyancJen dit getuigenis : Dathy aan demenfchen , weegenszynegrootebefcbeu

denheid. denheid en vriendelykheid , byzonderliefgeweeflis, om dat hy de teegenfpreekers

heidT"" M00/? quaalyk handelde , maar heel zachtmoedig aangehoort heeft, (ƒ> ) Waar
in hy de andere zeer verre overtroffen en befchaamt gemaakt heeft , wel-

ke het weezen van haaren yver , aanzien , en rechtzinnigheid , in louter

tieren , fchelden en verdoemen gezet hebben. Hy zelfs fchreef dit van

zich oprecht en zeer nadenkelyk aan iemand : Datgy Philippus ontfchuldigt,

zachtmoe- &*» ik u n**t quaalyk afneemen. ik hebbe het ook ergens gedaan , alhoewel het tny

digheid, dikmaals al veel moeite toegebracht heeft , om Luiher en andere over haarfchel-

zyne vyan- J^n te ontfchuldigen , en zulks aan den Geeft Gods toe tefchryven , dat wil my God

in der eeuwigheid vergeeven , want het is het werk van Gods Geeft niet. En ik zegge

voorwaar , dat my deeze mannen in myn herte liefzyn. Het is my ook van herten

leet , dat zy teegenden leevendigen Chriftus en zynen Geefl , zoo groovelyk zullen

aankopen : daarom zullen wy God voor hen trouwelyk bidden. Want bet moet doch

eindelyk daar toe koomen , dat zy neevens ons , met malkanderen hunne onweeten-

beid , voor den eenigen meefter Chriftus , bekennen zullen , en hunne wysheid met

alle vleefchelyke moed zullen vaaren laaten , zal het hen anders welgaan. Daar

hebe hen allen , en ons Godtoe , door Christus in den H. Geefl , Amen ! (q)

3. Hier uit ziet men heel klaar , zyne onvervalfchte liefde ook zelfs

teegen zyne bitterfte vyanden. Gelyk zich dan ook de Uitgeever van

zyne brieven daar op beroept , dat in zyne geheimfte Zendbrieven, aan

de vertrouwfte vrienden niets anders gefchreeven heeft , als hy in opent-

lyke boeken , en overal zonder eenige de minfte valfchheid of bedrog ge-

ceefteijke weeft is. (r) En eeven zulk eene ongeveinsde ootmoedigheid, heelt hy

dfïèid in alle zyne andere zaaken ook bevveezen , welke , behalvendat, de

grond der waare zachtmoedigheid zyn moet. Het geen dan ook uit zyn
byzonder fchryven te zien is, wanneer hyby voorbeeld fchreef: „Wy
„moeten ons in Gods zaaken niet voor meeftersuitgeeven, noch van

„een eenig menfeh roemen , ofiemand ten gevalle gelooven, maar ons

„ onderde meefterfchap Chfifti , en van zyne Schoole houden , hem alle

„leere voordraagen , en hem om eene rechte kenniiTe yverig bidden.

„Item : Ik geefmy voor geen Rabbi uit, ben zelfmaareen arme leerling

,s, des Heeren , aan wien zyne fwakheid en onweetenheid heel wel bekent

„is, en hoe langer hoe meerder bekent werd. Daar by bid hy, dat men
„ hem doch geen meefler wil noemen , ook op geene menfehen , oude of

„ nieuwe wyzen. (j) En elders fchryft hy : Dat gy my zoo veele tytels geeft ,

is gantfeh mmodig- (?) En hoe het hem alzoo , naar alle omftandigheeden,

zelfs eenen rechten ernft om het waare Chriftendom is ge weeft: alzoo

heeft hy ook andere daar toe trouwelyk , en wel niet met bloote monde
en veel gepraat , maar krachtig en geeftryk zoeken te vermaanen. Waar
van ik alleen eenige proeven alhier zal ter needer ftellen. Alzoo fchreef

hy aan zyne vrienden : „ O lieve kinderen , laat ons doch godzaaligleei

veTmal „ven , vroom , trouw , en rechtvaardig op deeze weereid wandelen,

aüdaea.'" „en den Rechter , de Heere Jefus , van herten lieven , op dit hy ons ook
„daar genaadig zy , en wy den toorn Gods moogen ontvlieden.

—

„Laaten wTy ook gewillig ons aan de kaftydinge Gods alhier gehoorzaam

„ melyk onderwerpen , op dat wy van zyn aangeZichte daar niet ver*

„ ftooten werden. Alhoewel ik fooope , en ook bidde , dat God de Hee-

,, re ons altyd meer en meer in zyne Waarheid ( welke Chriftus is ) door

„ zynea
(o) Jo. Jac. BoifTardus P. IV. Vit. Vir. Doét. &exeo Freherosl.c. (/>)Georg. HorniusH. E.

p. 316. M.Lcidccker. H. E. p.746. (q) Iml. Theildcs Epitfolars Epiit. XXC p.óSi. {r)Prsef.ad

Tom.il. Epiit. (i) lo. I.EpiltolarsEpift.LXXIX.anM.Johan Ba«ieHi.p,63 I .(01t.id.L.U.Ta.
II. Epiit. XLl. ad D. Jac. Andres p. j68.
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„ zynen H. Geeft wil geleiden en voeren , op dat \vy den Heere van gant- jaarMo.

,'fcher herten moogen liefhebben , zoeken , metonsgelooveeeren,
totMDC'

Jen onder alle rampen , altyd door zyne genaade en weldaaden, een

,','goed en vroolyk geweeten hebben. («) En dit heeft ook zyne

teegenpartye zelfs v/el aan hem gemerkt en mispreezen, alshygezegt

heeft: „ Dat hy van den geeft leerde , hoe hy inwendig werkte, en dat

, de menfchen al hier naar den Geeft leeven moeften , anders konden zy
„zonder vroomheid voor God onmoogelyk niet gerechtvaardigt wer-

„den. (x) Item, dat hy in zyn leeringen heftig daar opdrong, dat men

„ rein en kuifch moeft leeven , (y ) en alzoo zeer ernftig op de uitterlyke

„ heiligheid des leevens flond. (z) Daar uit dan een oprecht gemoed wel

licht begrypen kan , wat 'er van alle deeze klachten en befwaaringen te

houden is.

4. By zulken zynenernftenkenniffezaghy dan licht in teegendeel , Zynein.

met groote droefheid , hoe dat het overal , zoo welbydePapiftenin -^«"J-
*t algemeen , als de Gereformeerde in veele ftukken noch zeer mangelde, br^det

Gelyk als dan de geleegenheid tot den ftryd met hem van zyne partye tie.°

r a"

zelfs alzoo befchreeven werd. „ Wanneer hy zag , dat Lutherde doolin-

„ gen des Pausdoms wel beftrafte , en ook erkende , hoe dat de beeterin-

f ,
ge des leevens , by de meefte zoo niet volgde , gelyk als zulks het

„ VVoord Gods vereifchte $ zoo wilde hy onzydig zyn ( en zich by zy-

ne SeÜe houden. ) (a) Men hadde derhalven misnoegen over hem , „ dat

„ hy wel belooft hadde , dat hy de Lutheraanen teegen den Paus wilde

„ helpen , maar dat hy zyn Satanfche klaauwen wel haaft zien liet , om
„dat hy gezegt had : Dat de Lutheraanen maar alleen het begin van het

„ryke Chrifti hadden , daar waaren noch veele geheimenilïen achter

,

„die men ook begrypen moeft. (&) Item-. Hykonde zich wel aan geen

„zyde houden , alhoewel hy aan een ieder iets goed keurde, (c) En met
zulke bekenteniffen maakte hy nu waarlyk de Lutheraanen op hem ver-

ftoort , dewyl deeze zich al voor rein, ryk, en verzaad hielden, van

welkers ellende en gebreeken hy doch getuigen moeft. Daarom noemden

zy die geene fchelmen , uitgrootenyver , welke met Swenkveld fchvee-

ven : ,. Dat de Lutheraanen geene Kerke waaren , doordien 'ereenegroo- fh"^^,"

„ te meenigte van goddelooze menfchen onder hen was (^) Welken ty-

tel Swenkveld niet achte , maar echter fchreef: „Wy moeten wel voor

„ ons zien , dat wy Uither en andere niet meer ontfchuldigen , als het de

„ eere Gods lyden kan , want dit is gewis , zal het Magijlerium unici Ma-

„ ftri nojlri ( de meefterfchap van onzen eenigen Meefter ) in zyne glorie,

„ voor hem gaan , zoo moet het Magifierium Lutheri , en zyne glorie met

„ het nieuw gevondene Euangelium ondergaan, (e) En op een andermaal

leide hy aan een Lutheraan zonder eenzydigheid , dit te bedenken te voo-

ren : „ De uwen hebben weinig daar na getracht , hoe zy in de verleende

„genadeden Heere Chriftus uit allerleye menfchen, eene Kerke moch-

„ ten verzaamelen,die naar zynen Geeft geaart,en zyn H. Bruid was. Ja de

„gantfche weereld , by aldien zy quam , neemt gy tot uwe Nachtmaal,

„ wanneer ze zich maar tot uwe leere en Sacramenten vervoegen , en

„den hoop helpen groot maaken. Waardoor gyu wel zelfs een Kerk ,

„ door des O verigheids geweld en bevel kunt verzaamelen. Maar hoe het

„voor God, ontrent de Chriftelyke Kerke ftaat, en wat de Prophetifche

„ en Apoftolifche fchriften daar van zeggen , zult gy met reede meer
Kkk z moe-

(«) L.I.To. II.Epift.p. 25-4. (*)Schluflèlburgl.c.p.33. (y)Ibid. p. 35". (^)Ibid.p.4i.(4)Jo.

Wieand. & ex eo Schluilelb. l.c.p. 30.Kromay.lc. (4)Mart. Freher. ap. Fecht.Supplem. H. E.

p. 36. (cj Schluüclb. 1, c. (d)To. 111. Script. Witteb. publ. p.90. (OTo.I.L.I.Epift.LXXX.

p.679.
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jsarMD. „moeten bedenken, (ƒ) Verder waarfchouwt hy de menfchen aldus

:

,otMDC
'„Het laat zich aanzien , dat het u Lutherfche, zoogyu niet bekeert,

„meter tyd eeven ook alzoo vergaan zal , gelyk als wy nu eenige voor-

beelden met Ofiander en de VVittenbergers met Maagdenburg , en de

„ Leipzigers , en ook met de Predikanten in Heften , behalyen wat 'er al

„ voor oneenigheid in 't heimelyk onder veele is , oogfchynelyk hebben.

„ God de heemelfche Vader wil de uitverkoorene in Chriflus , zynen
„Zoon , door zyn eeuwig Euangelium , en zaaligmaakende kenniflè

„reinigen , zonder wien 'er geen waare beftandige Kerke kan gevonden
„werden. Amen/(g) Diergelyke vermaaningen men overvloedig, op
alle plaatzen in zynefchriften vind , die hier alle veel te wydloopig zou-

den vallen om aan te wyzen.

vddso'n 5. Wanneer hy nualdusby alle de Partyen, de ellende ontdekte
, en

zyigheid. zicn j,y geene secte altoos wilde houden , of daar meede eenige voor

goed en recht erkennen , zoo konde het voorwaar ook niet anders zyn,

als dat hy van hen alle lyden moeft , als wy hier onder noch zullen zien.

Daarom heet het , „ hy wilde onzydig , een Scepticus , een afgezonderde

„ zyn. /./) Hy hield het noch met de Papillen , noch met de Luthe-

„raanen, nochSacramenteerders, noch Weederdoopers, hyvondby
„een iedere Settemaar iets goeds, en hyftelde daarom een nieuween by-

„ zondere forme van religie op. Zomwylen zegt hy, dat hy noch al meer-

„der zeekerheid zocht. Zomtyds, hy konde in alles noch niemand by-

„ vallen , hy wilde de waarheid noch vlytiger navorfchen , endeopen-
„ baaringe Gods verwachten, (i) Maar hy zelfs openbaarde zynen zin hier

S£. op de volgende wyze: „Datikmynuonder geenepartyeofS£t7ebegee-

„ ve , hoe men ze ook heet , noch Papiften , Lutheraanen , Zwingliaa-

„ nen.noch Doopsgezinde,met myn geweeten,daar van zyn veele oorzaa-

„ ken , en dat brengt my niet weinige vervolgingen en haat van hen allen

„toe. Maar ik bidde den Heere, dat hymy by hem behouden wil , en

„ wat goed , recht , en G ode welgevallig is , niet iaaten verachten. Doch
„ik zie by de eenepartye wel veel meer goeds, als by de andere , maar
„ of daar meer godzaaligheid en voorbeelden van deezen gekruide Chri-

ftei

n

yk^
hri

*
„ (lus zyn , dat kan ik niet verneemen. Om kort te gaan , ik boude noch

"ïbeid- „volkoomendyk myne vryheid
, die voor my zonder eenige uitcerlyke

„oorzaak van Gods Zoon zelve verworven is. Ikhoope, dat ik zoodaa*-

„ nig voor hem ben , als het mynen Verlofler niet onaangenaam is , voor

„ wien ik ook ftil fta , en laate hem door zyne genaade , zyn werk aan my
„polyften , my leeren en voeren tot zyn heemelfch ry'k , daar ik my»
„ zoo veel als het moogelyk is , om bekommere , als ook om de^ennihe
„van God den Vader en zynen Zoon , JefusChriftus, daarheteeuwige

„ leeven in beftaat , daar ik een geeftelyk oordeel in bevinde , zoo dat ik

„alle leeringen , ja ook de geeffen zelfs beproeven mag , hetgeenemy

„ ook in deeze laatfte gevaarlyke tyd , byna van nooden zyn zal. (£) En
$1™?™ hy verklaart zich verder hier over met deeze woorden : „ Van weegen de
andeKI1,

„ afzonderinge neeme ik voor my géene altoos in 't geheel aan , ik achte-

„ het ook voor gewis , dat het een Chriften by na noodig is , dat hy niets

„ onreins aanraake , gelyk 'er gefchreeven ftaat , enkdat hy niet aan het

„jok trekke met de ongeloovige, noch met de werken der duifternhTe

„ eenige gemeenfchap hebbe. Om kort te gaan, dathy metzyngehee-

„ Ie herte , van deeze boozeerge weereld t'eenemaal uit ga, opdat hy zyn
„ her-

(ƒ) Ibid. Epift.XXC[X. p.746. (g) Ibid. p. 747- (6) Wigand. inSchwenckfeldianifmop.jfS.

Schlüüelb.l.c p- z^.Micrsl.H.E L.ill. p. yia-Kromay. H.E.p.59S.&plures. (0 ldemp.31.

(X) Fo. l.L.l.Epilt.XXVH.p. 202.
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herre altvd verder daar heen rechte , daar zyn fchat is , naamelyk Jefus I3" Mn

,, IICHC aii-jf « ... t | ir I ai. . totMDü.
„Chriftus , booven zich in c heemeliche weezen. Al wie zulks met

"ernft voorneemt en dat ook na komt, die zal voorwaar kruis genoeg
", hebben, alhoewel hy al ook nooit uiterlyk gedoopt wierd. Hy zal ge-

', wilTèlyk zyn deel in de gemeenfchap des lydensChrifti weidaar van

", brengen , dit en geen anders. (/) En in zyn antwoord aan Dr. jac.An-"
drtte : Ik vraage uof hetnietbeeter is, dat ikinzulkeenemeenigvul-

','dige fcheuringe , voor my zelfs de Chriftelyke vryheid gebruike, die

"myn Heere Chriftus voor my met zyn bloed verworven heeft , en

„als ik in de genaade Chrifti iets vermochte, dat ik dan de godvruchtige

.,, by alle nu gemelde Gemeentens, onzydig eerder dienen mocht, als wan-
„' neer ik my by eene partye begaf, en andere daar meede verdacht maak- f£j^'

te Gelvk'er dan veele in onzen tyd zyn, dieop haare verzaamelde de^-
,, iw. u j j j 1 mccnc 011-

,, Kerke zien, en dieopdealgemeenenu verltrooide Kerke, weinig acht riciuimrc

", flaan. Ik laate (laan , dat zy alle andere , die van haare partye niet zyn ,

Ketke"

'',

SettarilTen heeten , haar uit kryten , verdoemen , vervolgen , en by

„ ieder een gehaat maaken , onder welke God doch ook de zynen zonder

, „ twyfel heeft, (»»)

6. Echter heeft hy ook niet nagelaaten , de waarheid na te vorfchen , n̂

l
'zu '

, met een ieder een , by geleegenheid daar van te fpreeken , en iets van hem fe^"**

, teleeren , ofook over zynezaaken met andere te reedewilTelen. Gelyk

, als hy dan in 't Jaar 1515 , Vrydags na Andrea , ook met Lnther zelfs te

. Wittenberg, op het bevel vanden Vorft van Lignitsgefprooken , en op

het punt van 't Avondmaal in 'tbyzonder, in 't byzyn van D'.Bugenha-

gen geredeneert heeft , en zulks wel met een groote befc heidenheid , ge->

ilykals het verhaal luid : „ daar in hy dan onder anderen betuigt: Datzy
rde Silefiers) wel willen, wat God hen door Lnther al voor goeds ge- ingroote

',daan hadde , zoo hadden zy dan voor billyk aangezien , eer zy zulks dfghdd en

,
,',(de meening van 't Nachtmaal) in 't licht gegeeven hadden , met hem ^hcT

e"

en anderen te vooren daar over gefprek te houden , op dat alles

naar Gods wille ten beften van de gemeene Chriftenheid mocht gedyen.

,, Waar op hy om een uurs gehoor gebeeden heeft , die hy ook 's anderen

„ daags verkreegen hadde. Daar hy dan eerft aan Lnther zyn onverftand

vertoont heeft.dat hy veel te gering was,om met hem van zulk een arty-

„ kei te handelen , en als God het hem al in 't verftand gegeeven hadde

,

„ zoo konde hy het doch niet naar behooren uitfpreeken. Doch hy wilde

„ zich daar in trooïlen , dat Luthereeti Chriflen was , en niemand verach-

, te-, dat hy 't geene , wat hy hem zeide, verder bedenken,en het ter herte

zoude neemen. Waar op hy dan zyne meeninge van 't Avondmaal , en de

daar by gefchiede leidingen Gods verhaalt , eneenige fchriften daar van -

aan Lnther voorgelegt heeft , en in vreede weeder van hem vertrokken is.

Cn) Hy heeft ook anders naar zyne kenniiTe , dat geene , wat aan een ie-

dere partye of ook ziele, goeds geweelT is , oprecht bekent en gepree-

zen, geenzinsgelaftert, verkettert ofverdoemt , gelyk het aan hem wel

oefchied is. Als wanneet hy in een grooten ernft gefchreeven heeft : Van

%et Minifterium der Lutherfche Godgeleerde , heeft ons God de Heere ook iets ge- zachtzm-

openbaart , hem zy lof. En wy erkennen het voor een ampt der H. Schrift , dat uit "èfgens de

eene genaadige gaave Gods , nu wat helderder voor den dag gebomen is. Wy hou- nènl'

eiaa*

den de Dienaars van dit Minifterium voor Predikers der H. Schrift , zoo veel als

Godhen te verftaangegeeven heeft , doch wy honden het daar ook voor , dat zy daar

afin zeer qtiaalyk doen , dat zy haaren dienft voor den dienfi des H. Geefls uit gee~

Kkk 3 ven,

(l) Ibid. p. 203. (w) To. II. L. II. Epift. XLI. p. ƒ69. (n) L. II. To. II. Operum Epift. IV.

p.z4
.fcqq.
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jaar md. ven f en de onderwyzinge der Schrift , en ookwat het ampt en de inwerkingeva*

den H. Geeft zy , niet onderscheiden , ja dat ze het eene ampt met het andere ver-

mengen , en niet verder zoeken, noch ombeetergaavenyveren.(o) EnvanZw.

ther ftelt hy elders die : 1k benfchuldig om God voor Luther te bidden , want hy

heeft den een en den ander veel tot de erkentenis der waarheidgedient. ik wil hem

noch iemand, iets ontrekken , wat hem Godgegeeven heeft. Doch meer zal ik nie-

mand , tot fchande van Chriftus toefchryven , my gefchiede daar over zoo als het

Sens God wil. (/> ) Gelyk ook van de Predikers in 't gemeen : ik hoitde , dat 'er

Lmher. Veelegeleerde lieden onder hen zyn, die hetgaarne goed zouden zien, en in de h.

Schrift zich oeffenen , welke zy van menfehen , ofuit eigevlytuit de boekenge.

leert hebben , en om haare wedde voor den volkeprediken , leezen , uitleggen en

voordraagen , doch de eetie beeter als de andere , en zy zyn alle gemeenlyk reinder en

ryker , als voorheene de Paapen. (q) En aan hen zelfs fchreef hy : Alhoewel ik

in allepunten u niet kan onderfchryven , noch met uftemmen , zoo erkenne ik echter,

dat ik u naajl Goden de waarheid, alle liefde , eere engoedfchuldig ben , dewyle

ik uwen dienft in 't begin meede genootenhebbe. Zoowel als ik God den Heere

voor u naar myn arm vermoogen te bidden , noch niet nagelaaten hebbe. (r) Uit

alle welke bekenteniflen dan zyn ongeveinft , dankbaar en oprecht ge~

moed ,
genoeg te erkennen is , by aldien men maar de vooroordeelen een

weinig aan een zyde zetten , en den geeft der beproevinge van God af-

bidden en gebruiken wilde.

zyn o»» 7. Diergelyke beicheidene en wyze oordeelen vind men ook van ande-
TaoUxns, re perzoonen in zyne fchriften. Want van Taulerus fchryft hy aldus : „ Ik

„ hebbe hem voor zojaaren , door en door geleezen , en my zoo ik hoope,

„ vry daar uit gebeetert. Hy is een heerlyken Prediker gevveeft , waar uit

„ men fpeurt , dat God de Heere voor 200 jaaren , ook aldaar in degroo-

„ te Sophiftifche donkerheid,de zyne bezocht heeft.Maar zy hebben zich

„ uit veele en fwaare Egyptifche duifterniflen en doolingen.en uit de Baby-
„lonifche gevangenis niet konnen redden. Het Pauflelyke jok en het

„ aanzien der Kerken , heeft hen ( Taulerus en anderen van zynen tyd )
„in de vrye Schoole des H. Geefts verhindert, zoo dat zy zyne leereen
„infpraake , niet in alle punten hebben konnen infehikken. Hetgeene
„danby Taulerus, van een geeftelyke Leezer wel aan te merken is. Al-
„ hoewel hy anders op een gantfchvolkoomenleeven, alseenmenfchin
„ deeze weereld koomen kan , ernftig dringt, maar donker en verwerf
„ op zommige plaatzen , zoo dat een ieder die niet verftaan kan. (O Maar
gelyk als hy naarde waarheid van dat geene , wat recht en goed geweeft
is , ook zyn getuigenis gegeeven heeft , zoo heeft hy het ook van het tee-

gendeel niet verborgen ofgehuichek. Waar door men , niet teegenftaan-
Misnoes de zyne bygebrachte bekentenis , op hem misnoegt geweeft is. Hy heeft

p
e

i"d.keis. van het gantfche Minifterium , verachtelyk en ergerlykgefprooken , veele met

beriffinge der Predikers verblind. (J) Hy voerdeneevens andere Yznztyke, de

menfehen van die zoo zoetefpreuke af : Hoe Heffelyk zyn de voeten der beoden , die

den vreede verkondigen. Daarom moefi men de Harders ook hunne eeregeeven , en

zyne goede wille betoonen , met aan het Minifterium eerbied te bewyzen. ( naa-

mentlyk dat zy om het altaar gingen , en het Minifterium geld offerden , gelyk

het te Wittenberg en op andereplaatzen gebruikelykis.) Maar wy willen zyne
Bekentenis eigene woorden in deeze zaake ook verneemen , welke dan met de boo-
^ftei'iim." ven gefchiede befchryvingen des vervals vergeleeken konnen werden

:

„Zy verheffen , fchryft hy , zich zelfs tot in den heemel toe, zygee-

ven

(o) L. I. To. I. im Buch von den Kirchcn-Ceremonien. p. f8. (p) To. 1. Epift.IIX p. 97.
fa) L. H. To. II. in Judicio von den Predikanten p. 611. (r) Ibid. Epift. LIIX.p. 701. (t)L.L
To. I. Epifc. XGV. p. 834. (») Schluflelburg. 1'. c. p. 27. 31 . Joh. Wigand. p. 8/9.
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,ven zich zelfs voor middelaars uit., dat de hooge. Apoftelen niet J^

^

,',' gedaan hebben. En 't geen de H. Schrift van de hooge Apoftelen Chrifti
'',

zegt , dat trekken zy op de Lutherfche Superintendenten
, Pajlooren en

"
Licentiaat en ,

en zy willen hunne middelen met der Apoftelen gefclüe-

,[denis verdeedigen , dat 'er zoo veeleby depredikinge van Petrus zaa-
"

lig geworden zyn.Waar zyn nu heedendaags 300Q of 5000, van die alzo

,|door het herte ging, en boete deeden ? (>•) Gy moogtzien, waton-
[[derfcheid daar zy tuflehen onzekere en geloove vanChriftus, en der

„ Lutherfche predikanten leere en geloove , en waarom zy ons haaten
,

„myden en vervolgen , endatjuiftom deezegaaveen kennille, die de

„Heere Chriflus aan ons eenvoudige en ongeleerde , naar zynen Geeft

„en andere ftanden , uit genaade geopenbaart , en zulks aan hen,,

„alsdewyzen , Kunft- en Schriftgeleerden verborgen heeft. Gelykals

„ zy dan ook hem van herten, niet zoeken , noch om zyne zaligmaakende

„ kenniffe , die in den H. Geeft is, bidden. Eenige derven het wel voor

,,ketterye houden , zyn in haar geweetenenSchool-kunften, ook van

„ weegen de letteren der Schrift , die zy hebben zoo opgeblaazen dat zy
„haar voor laaten ftaan , dat haar niets altoos meer ontbreekt. O hoe

i„ gaarne wilden wy hen met datgeene, wat ons de goede barmhertige
' „ God verleent heeft, dienen en voort helpen. Maar zulke groote DocTg-

„res en Magiftri achten het voor een fchande, wanneer zy van ons arme

,, Leeken iets zouden leepen. (j )

, 8. Aangaande deeze zaak nu , -h.eeft de wyze Vorft , de Landgraaf £"?*?*'"

Philips van Hellen, in 't Jaar 15 $9 een zeer aanmerkelyk oordeel, aan» "1" 1

, Hartog Joh. Fredrik van Saxen gefchreeven, het geene onder anderen al-
van Mn'

dus luid : „ Wy hebben Swenkvelds boeken zelfs geleezen , en ook voor
„ eenigejaaren met hem gefprooken , en wy zien met groot verdriet , dat

„hy van het Miniflerium zulk een afkeer heeft. Wy bekennen, dat hy van

de heerlykheid Chrifti , meenigmaal by na wel fchryft , het welke ook

,, ten deele , met de oude Leeraars der eerfte Kerke overeen-komt. item :

„Dat hy niet zonder oorzaak van eenige onverftandige Predikers wel

„aanwyft , die het uiterlyke Woord al te hoog verheffen , en daar zulk

„ een kracht aan geeven , dat zulks zonder Gods Geeft , of Gods inner-

1 „ lyke dryvinge en werkinge veel vermag. —- Item -. Daar is Swenkveld

„ook teegen , naamentlyk dat een goddeloos menich, degaavenGods
„onmoogelyk niet ontfangen kan , daar dan Cyprianu

s

, en andere oude

„Leeraars niet verfcheiden van fpreekep. e. z. v. O) Zoo dat men hem
ook hier in alles niet teegen kan fpreeken. Maar wy zullen nu zyne vqorr

naamfte ftellingen , in welke hy van andere teegen-gefprooken werd,

eens met zyne eigene woorden gaan vernaaien , en verders de overige zyneiw-

omftandighéeden van zynleevens-loop, als daar toe noodzaakelyk daar
"

by voegen. Voor eerft ftaan ook zyne teegen-partyen zelve toe, en be-

kennen , dat hy den dienft des Woords en de Sacramenten , als nietig t'eenemaal

verworpen heeft. 00 Maar hy heeft zich zelfs op de volgende wyze , in zy-

ne ichriften hier over aldus verklaart en verantwoord : Het zal klaar blyken, van de h.

Jat de Vorjlelyke Godgeleerde in Saxen die zaaken niet recht , maar Godsla\\erlyk hetpwdik-

voor draagen , wanneer ze zeggen , Cafpar Schwenkveld wil flaande houden y

avasi '

dat het Gods wille en bevelgantfeh niet is , dat hy ons door de predikinge en oeffer

ninge der H. Schrift , door den H- Geeft verlichteenbekecre. Zy zullen zulk een

formvan haare lajlerlyke voorflellinge , uit tnyne boeken nooit, bewyzen. (£) El-

ders

(k) Melanchth. To. II- Script. Wittenb. Publ. p. 57. Oc)ïmjudicioüberHerrn.]oh. Bremzen

khre vom Nachtmal Anno 15- ƒ8. in fine. (y)To.l.L. I.Epift.XCIX.p. 864. (a()Epilt. ap.Quï-

um I. c. p. 1 3 1 . fuppleta& collatacum MS. a me vifa Gieifè, (<0 Drelfcrus Millen. VI. P. 1 p.i.i 2-

{b) Antw. auffdic Furftl. Thcol. To. II. L. II. p. 49°-
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tot MDC.
jaar md. jers heeft hy op de vraage , of hy het predik-ampt verachte, geantwoord:

"***"

Hy hadde het niet geloochent , maar Godden Heere emfiiggebeeden , dat hy noch

veele trouwe arbeiders in zynen oog/i wilde uitzenden, (c) Ennochmaals: Of

fchoon de uiterlyke dingen , als bet Predik-ampt der H. Schrift , de Sacramenten

,

Kerken-ordeninge , het gebed , en anders, zoo het in degenaadegaat , daartoe

kunnen dienen en vorderlyk zyn , dat de menfch weedergebooren , eninzynhert

vernieuwt werd : zoo vermag doch geen ttiterlyk ding ofelement , de weederge.

boorte zelve te geeven, noch dezelve te bereiken, (d) Item: ,, Van weegen de

„predikinge wenfchte hy wel , dat niet alleen in de Kerken, maar ook

„ in de huizen , op de markten en daaken , te waater en te lande , de naa-

,', me Jefu Chrifti recht bekent wierd , j j dat in de gantfche weereld
, het

„Euangelium Jefu Chrifti, en den rykdomzyner genaade, alommever-

„kondigt en uit gebreid en gepredikt wierd. Maar ook, dat het recht

„verkondigt , waarachtig en met getuigenifien der H. Schrift beveiligt,

„gepredikt en ftandvaftig wierd geleert. Nuttelykwashet , dat het in de

„ kracht Gods , en naar den Geeft Chrifti , verkondigt , uitgebreid en

„gepredikt wierd , op dat het, naamentlyk , tot bekeeringe der arme

„zondaars mocht dienen , tot opbouwinge en verfterkinge des ellendi-

„ gen en fwakken geweetens, en dat het tot dien einde mocht ftrekken
,

„ tot welken het van God in 't begin verordineert was , waar door wy alle

„te zaamen , in vreede , liefde en eenigheid , tot het Koninkryke der

„heemelen zaaliglyk moogen opwaffen , en daar in toe-neemen,

„en dat wy een ieder doch niet mochten zoeken uit te dryven , noch

„ den moed daar toe uit te bluften , en NB. iets altoos zonderde Schrift

„mochten fpreeken of handelen, maar met ernft en dapperheid,

„ gelyk Paulus zegt, als uit oprechtheid, als uit God , als voorliet aange-

„ zichte Gods , in Chriftus Jefus , dat NB. des Predikers leeven en leere,

„woorden en werken , mond en herte , inde liefde envreezeGods,

„ met malkanderen overeen mochten ftemmen. (e) Uit welke eigene

woorden van hem een ieder wel zien kan , of hy het Woord en de H.

Schrift , ben'eevens den rechten dienft der Predikers verworpen , of

goed gekeurt , en in wat voor een ordeningehy alles voor heilzaam er-

kent heeft.

9. Waar uit dan ook de gedachte LandgraafPhilips , in dit punt, ver-

ders zeer wyflelyk , en beeter als veele , die meefters van de Schrift

willen zyn , van hem oordeelde : Hy berifpte niet ten onrechte zommige oner-

vaarene Predikers , die het uiterlyke Woord al te hoog verheffen , en daar zonder

de goddelyke en inwendige werkingen meer als het behoorde, aan toe fchryven.

Hy leerde ook niet quaalyk , dat eenige zonder het uiterlyke Woord . als Joannes,

Jeremias , en andere , tot de kennijfe Gods gekoomen en geheiligt geweejlzyn

,

alhoewel de uitterlyke middelen geenzins te verachten zyn. (f) Envandeeze
amptdès noodige band des H. Geefts , met het Woord , heeft hy zelfs overvloedig

" gefchreeven , en zyne teegenfpreekers zelfs voor gehouden , hoe zy

pleegen te zingen : Nu bidden wy den H. Gee(l. Item: Gy waardig licht

geef ons uw'fchyn e. z. v. Doch men liet het gemeenelyk by het zingen alleen bly-

ven , zoo dat het weinige van hen ter herten naamen , en 'tgeene zy zelfs zongen en

baaden , heel weinig nadachten, (g) Hy fchreefook aan henzelf: „Men
„ zal met God nimmermeer bevinden , dat ik noch de waare mensheid

„ Chrifti , uit Maria verloochent , noch de H. Sacramenten , noch de ui-

„ terlyken dienft der Chriftelyke Kerken , of het Predikampt ooit verwor-

pen

(c) Imbericht, wicauffder Lutherif.Inquifitionïuantworten. ibid. p.982. (</)To. I. p.6oS. &
ap. Wigand. l.c.p. 9. (f)To.II.L.I.p. 162. (/)Ap. Ottiuml.c. (g)To.II. L.l.Epift.XXX.

p. 249.

Van het
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i„pen hebbe , alhoewel ik van 't misbruik der zelve, en daar by van de jaar Mn.

„Lutherfche doolingen, ook aan hen zelve tor vermaaninge , doch zon- ,otMDC -

(„dereenigen fchimp oflafteringe, gelyk het noch inmyn boekje te zien

„is , tot voordeel der goddelyke waarheid , metgetuigenilTender H.
„Schrift, met zachtmoedigheid hebbe gefchreeven , doch 't welk my tot

„ lafter leelyk verdraait geworden is. (/?) En een van zyne vrienden ant-

woorde aan D*. Andreic te Tubingen , aldus: als hem deeze voorhield ,

„dat Swenkveld dien voor een Godslafteraar hield , die het uitterlyke

„woord voor een middel der zaaligheidlrelde: Chriftus is krachtig, en hy

„ werkt in den dienft van zyne Dienaaren en Apofielen , en deeze kracht en werkin-

,, ge is Chri(li des Meeren , niet die der knechten en der uitterlyke dingen , en dit is

,, het rechte kenteeken van 't waare Gezantfchap en der Kerken. Het Euangelium is

„volgens Paulus een kracht Gods ter zaaligheid , voor alle de geloovige. Nu is

,, Chri(ius naar Paulus uitfpraake , eeven dezelve kracht Gods , die ons zaalig.en

, „ rechtvaardig maakt , en weederbaart, en die alles in allen , zoo wel by de Leeraars

1 „ als toehoorders werkt , gelyk het de H. Schrift bewyfl. Daarom is het leeven-

i„dige en weezentlyke Euangelium , niet anders als het Woord des lee-

vens en des geloofs , door den vinger Gods , van God zelfs in de tafelen

. der herten gefchreeven , of Chriftus zelfs geheel God en menfeh , die En chrifti
"

. , i ° ,. ,. » °
1 • 1 • j woorden.

„ in onze herten woont , die onzen vreede is , onze gerechtigheid , wys-
„heid , verloffinge , heiligmaakinge , drank, fpys , en alles in allen

,

„gelyk de Schritt overal betuigt. Maar die geene was een groote dwaas,

„ die dit wilde leeren , en echter daar by een Chriften heeten , naament-

„ lyk , dat de H Schrift, den dienft des Woords , en de Sacramenten ,

„van geene nuttigheid altoos waaren. e. z. v. (i) Hier beneevens heeft

hy op de zuivere leere des Euangeliums, en de rechte verdeelinge des vande

VVoords , zeer ernftelyk gedrongen , en onder anderen betuigt : Dat zich g"d«
'n"

zoo weinige , ik mochtefchier zeggen , niemand van de leere der Predikers beetert ,

y*">otit*

daar van is de oorzaak , dat zy Mozes daar meede ondermengen , waar door de

geweetens niet geflicht , noch getrooft , maar verfchrikt werden, waar door de

zonden niet weggenoomen , maar noch al meer op een geftapelt , en vermeerdert

werden. (Jf) Van de andere menfehelyke boeken , en de Symbola heeft hy
de volgende bekentenis nagelaaten : JVy willen de AugsburgfcLe Belydenis

in diepunten , daar zy met de Propheetifche en Apoftolifcheyc^r//^« in overh-

een ftemt , geenzins verwerpen Maar dat wy die voor het Euangelium Chrifli

zouden houden , ofdaaropzweeren, daar wil ons God voor behoeden. Houden de Lu-

therfche defchriften der Oudvaders , als die van Auguftinus , Hieronymus,

Hilarius , Cyrillus , e. z. v. voor menfehen leeringen , en wyzen zy ons daar Jymboii-

•van op de H. Schrift zelve , hoe kunnen wy met de Augsburglche Belyde-
[

c

t
.

h

r
f
boe"

nis , die Melanchthon gemaakt heeft , anders doen > Zy kunnen die niet tot een

Reegel maaken,M0d; by de H. Schrift vergelyken,daar geene doolinge in is : Maar

in de Augsburgfche Belydenis, zoowel, als in defchriften der H.i'aders , is

meer daneene dooling te vinden, het welke alles noch met 'er tyd , in de heldere

opgang van het genaadige heemelfche licht Chrifli , wel openbaar zal werden. (/)

10. Uit dit alles nu mag de rechte grond van zyne leere wel openbaar Grondvan

genoeg zyn, waar van de Uitgeevers van zyne boeken fchryven : „ Nie- zyneieere.

„ mand zal zich door die reeden laaten verleiden , die daar zeggen , Cafpar

„ Swenkveld maakt het al te geeftelyk , zyn fchryven iseen onnoodige

„zaak , de Leeken moeten zich om die dingen niet bekommeren , het

„ is te hoog , en diergelyken. Zulks alles is het oordeel en bedrog van de

„booze geeft , waar meede hy demenfehen, door zynevalfche voor-

„ geevinge van God en zyne waarheid afleid , en de waare ken-

II. Deel. Lil nifie

(h) Ibid. Epift. XXI. p.20j. (i')Samuel Eifenmcngerf SiderocratesinHift. MS- Aöioniscum

Theol. Tubinti. (k) To. I. L. I. Epift. XXXVII. p. ijj. (7)To. U.L. II. Epift. XXXIII. p. 49$-
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jaatMD. „{tellingen, van God en zyne waarheid maar afvoert , en de waare ken-
totMDC,

„niffe Chrifti , die na den Geeft is , verduiflert , gelyk als men nu

,j veele hondert jaaren lang , genoeg gewaar geworden is , zoo wel als de

„goddelyke geeftelyke wysheiddaar door verlooren werd, en een aards

,,menfchelyk vernuft en wysheid in de plaats der zelve , in goddelyke

„zaaken , opgerecht en voor goed gehouden werd. (m) En eeven zulk

een uitdruk , vind men ook van hethoogfte doelwit, en kort begrip zy-

ner leere , die hy Chriftus alleen en hooftzaakelyk noemt , wanneer hy

vanchn- by voorbeeld ftelde : „Dit is de oorzaake en reekenfchap van onzen
ausaiieen.

^ jjgnft \ om Chriftus den regeerenden Genaaden-Koning te pryzen , van

,, hem en zyne weldaaden , met het getuigenis der H. Schrift te getuigen^

„ ook om de menfchen alleen tot hem , en door hem tot God in Religie-

„ zaaken te wyzen , waar toe wy beroeps genoeg hebben , dat ons

„ de H.Geeft,door de openbaaringe der zuivere en gezonde ieere Chriftus,

„ in onze herten en geweetens niet alleen aanwyft , maar daar beneevens

„ tot onze meerder verzekeringe in 't licht des geloofs, allerleye doolinge

„ en afval van Chriftus, die'ertevooren, en nu noch in lwang gingen

,

„ genadiglyk leert kennen.waar van wy ook gaarne een ieder een, in de ge-i

„riade Chrifti wilden helpen , en daar voor waarfchouwen. Maarvvy

„ wêëten ons van geene hooge Apoftolifche zendinge , noch ook van ee-

,, nige Apoftolifche rykdom te beroemen , eeven zoo weinig, als wy
j, zelfs voor Apoftelen gehouden willen werden. Want wy hebben

„de volheid des H. Geefts , naar den fpiegel van 't Apoftelfchap', tot

„zulk een ampt noch niet ontfangen , wyblyven dierhalven ook in de

„ nedrigheid , en fchryven ons niets toe , als wat wy van Chriftus getui-

„gen ', tot Chriftus een ieder nooden , Chriftus met zyne overvloe-

,,dige weldaaden alomme prediken, en zoo veel in ons, arbeiden, dat

„Chriftus waarachtig gekent mag werden, (n) En een ander fchreefOok
., van hem : ,, Het werd ook bekent en openbaar , dat deeze Chriftelyke

„ Leeraar , in alle zyne fchriften en boeken niets anders gezocht heeft

,

„als den Heere Chriftus , met alle zyne weldaaden te eeren , entert

„hoogften bekent te maaken , en om ieder een tot hem, als onzen ee-

,,nigen volkoomenen Verloffer en Zaligmaaker te wyzen , zich

„in de genaade Chrifti zeer bevlytigt , en bearbeid heeft. O wee alle

„die geene, welke des Heeren werk , en den loop en gang van zyne ge-

„naade verhinderen en ftooren ƒ (0) Gelyk als ook een van zyne leerlin-

gen , van hem voor de Univerfiteït te Tubingen bekent heeft: „Ik was
„over de groote en veelvuldige ftryd der Prótêftancen onder malkande-

„ rert zeer verWert , maar zoo dat my echter altyd de woorden van Chri-

„ftus zelve in 't herte waaren : Fleefch en bloed heeft n dat nietgeopenbaard

„ Daar door wierd ik dan gedreeVen om Chriftus aan te roepen , op dat hy
„ my zelfs by het gevaar den weg wilde wyzen : Eindelyk heeft my Chri-

„ftus , de eenige Meefter , zelfs wonderbaarlyk en krachtig geleert, en
„ ik hebbe voor eerft Swenkvelds boek , van 't Euangelhim geleezen , en

„ geene doolinge altoos daar in gevonden , maar ik ben over zyne teegen- I

„fpreekers verfchrikt geworden, e. z. v. (/> Jade gemelde Landgraaf
zelf, heeft in de meer gedachte briefbekent , eH éie Saxifche Godgeleer-
den voor gehouden : Swenkveldfchreef zomtyds niet quaalyk van de heerlyk-

heid Chi ifti. (#) Waar op dan ook zyn verkoore fpreeuke zag : Nil Cbriflo

trifte recepto. Chriftus ontfangen hebbende , zoo is 'er niets droevigs altoos voor

my.

ii. Dier-

(m) Prxfat. ad To. II. L. I. p. 5.' (n) To. I. L. I.p.fS. (0) Ibid. prxfat. (p)Sidcrocratcsl.Q.

ff) Ap. Ottium 1. c. ,
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il. Dierhalven is het dan bekent , wathy al voorbe/chuldigingen en J«^tD

toenaamen heeft moeten verdraagen , wanneer men hem uitdrukkelyk nub°n
en opentlyk aangeklaagt heeft , ,,dat hy deallergrootfte Aarts ketter Iecsen:!

„(anteJïgnanuO en zoo onbefchaamt en wreeveltg was , dathydegant-

„ fche zomme der Chriftelyke leere op 't lyfviel , daar de andere Ketters

ti
maar iets of wat daar van vervalfchten.(r)Hy rammelde overal van geeft

„ en van geeftelykheid , hy wilde loutere openbaaringen en verlichtingen

„ hebben, e. z. v. Gelyk zulks alles overvloedig genoeg in de ftryd-boe-

ken te zien is. Daar dit vers ook op iloeg , dat iemand op hem gemaakt
heeft.

Natus Eques , pia ficra colo , fed voce Jehova
EJita , non verbi voce Minifterii. (O

Dat is : Een ridder gebooren zynde , eere ik de godvruchtige heiligheeden , die ik

door bet ll'oordvan Godzelvè , én niet door bet woord vaneenig Predikant ontfan-

gen bebbe. Na dit punt heeft men ook inzonderheid teegens hem , aan-£n
n
de"

r

gaande de beide nacuuren in Chriftüs geftreeden , van welke zaakenwy '*„„"""

liever nochmaals zyne eigene woorden zuilen hooreri. En deeze ctmiit

zyn wel wydloöpig in zyne fchriiten , van de heerlykheid Chriftite lee-

zen. „ Maar men heeft ook elders zich beklaagt , en geklaagt , dat zyne
'

„ teegenfpreekers hem uirgekr'eeten hebben , als was hy Hofmannifch

,

,; Manichëi/cb of V.üentiniaam , dat is , dat hy van de vvaare menfchwer-
„ dinge Chriftirtïet hield, alsof hy niet geloofde, dat de eeuwige Zoone
„Gods , Jefus Chnftus , zyn vleefch van de Maagd A-tarwhaddeaange-
„noomert , het welke doch eeneopendykelafteringe en onwaarheid is.

„Want hy heeft klaar beweezen , dat de menfche Jefus Chriftüs , 'van

„den H. Geeft ontfangen , en uit een H Maagd , van haar waarachtig

„ vleefch , natuure en zeïfftandigheid webooren was. Zy willen hem ook
,, gaarne , by de verheerlykte vergoodde Chriftüs , met andere Ketteryen

„ befchuldigen , naamentlyk dat hy het met de Eutycbiaaneri hield , en dat

„Chriftüs niet meer van tweederlye" natuure zy , dat hyheedengeen
„waar menfch is 5 maar waar in zy hem opentlyk onrecht doen. Want
„in zyn boekje van de Heerlykheid Chrifti , ftaat dikmaalsgefchreévenr

„ alhoewel men ook aan de tweede natuure , in Chriftüs , of den menfche
„van rechts-weegen , alle goddelyke eere , majefteit en heerlykheid,

„met het Woord , als in een onverdeelt perzoon , naar de vvaar-

„heid van Ons geloof, geheel en al moet toe fchryven , dat daarom de

„menfchheid niet weeder vernietigt is , noch de waarheid van zyn li-

„ chaam , bloed en vleefch verydelt is ofuitgeblufcht 5 maar het blyft ook

„ na de inneeming zynes weezens in den heemel , de menfche Jefus Chri-

„ftus ,
geheel en al , met lichaam en ziel , vleefch eii been, gantfch-

„t'eenemaal een volkoomen menfch , maar in der waarheid en in 't wee-

„ zen Gods , en ook in oneindige klaarheid en glorie Gods. (r) Hier

van is zyn fchrift , aan Frederkus Staphylus , dat hy geen Manichëer ,-

tioch Eutychiaaner , of diergelyke een is , («) Item, in een ander gefchrift

van hem , „dat de gemeene naam van Creatuur, aan den menfche Chri-

„ftus , tweemaal, naamentlyk, om zyne geboorte en weedergeboorté ,

„ fmaadelyk en oneerlyk zy , (x) naauwkeurig te leezen j insgelyks-

ook in zyne andere traktaatjes , byzonder in het fchrift teegen Joh.

*Brentius ,
judicium contra Cafp. Swenkveld , Ubellos de ghrid Chrip , daar

in zyne andere duyftere manieren' van fpreeken , ate , dat Cbriftu*

Lll-L tilt

(r) Confutatio prcecipuarum Corruptelarum Joh. Frid. D. Saxon. p. 3. (s) Cafpar Cunradu<;

Piolbpogr. Melica Milten.!. (»)To.U. Lib.I.p. 163. (»)Ibid.p. ifó}
(*)lbixi,p.6o7.
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j»«md. nu zeen creatuur meer heeten konde , e.z.v. duidelyker verklaart geworden
tot M.DG. ö J a

zyn.

vondaual ' x ' ^ aar etl D00ven nu waaren de andere.ontrent de verklaaringe van de
woorden vai 'c Avondmaal , het mee hem niec eens , gelykals booven
uit zyn gefprek met Luther wel te zien is. Want aldaar bekene hy , dat hy
by den ruuwen hoop , een fchrikkelyk misbruik vind , en dat hy daar

door God , om 't rechte verftand en gebruik daar van gebeeden heeft.

Hier op verklaarde hy ook die woorden teegens Luther aldus : My.i lichaam

dat voor u vejeeven werd , is dat, naamsntlyk, wat hit gebrooken en gegeeteit brood

is: W-lke meenig Luther bekent heeft, dathy voor drie jaaren ook ge-

had hadde.(y) Vorders leid hy zyne grond , in zyne fchriften aldus

voor den dig : Als voor eerft, van het misbruik des Avondmaüs, tot

geruftheid , en dan de rechte nuttigheid des zelfs: ,, De H?ere Chriftus

„ heeft niet gezegd , doet dat tot vergeevinge der zonden , tot verfterkin-

„ge desgeloofs, en omden duivel te overwinnen, genaade en aflaat al-
zyndoei- „daar te vinden,maar alleen, doet dat tot mynergedachtenifTe. De Heere

„ wil , dat men aan zyn en zynes kruices weldaad , waar door hy tot een
„fpys des eeuwigen leevens werd, zalgedenken, hemdaar voor lof en

„dank zeggen , zynen dood verkondigen , de broederlyke liefde

„ oefFenen , en om de t'zaamen-voeginge der Chriftelyke Kerke , in Chri-

„ftus het Hoofd in een lichaam , en des eeuwigen leevens, ons door
„Chriftus verworven , eenen vierdag en feeft houden. (z> Verder,

Hetwaate aangaande het verftand der inzettinge zelve : ..Ikgeloove, dat het ü-

bi

C

oed"
,ea

...chaam van Chriftus , dat voorons gegeeven is , zelfs een broocfende
chtifti. ))eene fpyxe van onze ziele is , zoo wel als zyn bloed de drank tot het

„ eeuwige leeven is. Maar het Sacramenteelfche brood houde ik voor het

„ brood des Heeren , dat hy tot zyner gedachtenifTe te breeken , en ons
„den kelk der dankzegginge te drinken, in zynevergaaderdeChriftely-

i „ ke Gemeente ingeftelt en bevoolen heeft. Maar ik houde Chriftus zelve

o, voor het brood des leevens, gelyk als de Heere Joh. vi. zelfs zegt : Ik

ben het leevendige brood, dat van den heemel komt. (a> „ En in 'talge-

„meen , ontdekt hy zyne meeninge aldus: Ik weet ook by deezeonee-
„ nige weereld niets anders nu te raaden , als dat gy te vooren innerlyk ,•

„in de ken ni (Te van Chriftus wel gedicht werd , en ook weet, wat des

„ Heeren Avondmaal zy , waar in het beftaat , wie de taafel-gaften zullen

„ zyn , hoe het rechte Avondmaal gehouden werd" , wat voprdeel en

„ vrucht daar uit volgt. Want het is daarom niet altyd zeekerlyk het

„Avondmaal houden , wanneer men maar uitterlyk tot het Sacrament

,
gaat , maar des Heeren Avondmaal werd eerft in 't recht geloovege-

,
houden , en het heet met den Heere te eeterf, en aan zyne goddelyke

,taafel te zitten. Het heet geeftelyker wyze van hem , ja door en uit

,hem , met zyn H lichaam en bloed , dat vol van genaade , liefdeen

„zoetigheid , ja vol van geeftelyke kracht en leeven is , verzaadigt te

„ werden. Daar toe dan hongerige herten , God liefhebbende menfehen,

„ en leerlingen van Chriftus , met 'er daad zelve gehooren , die ook zulks

„ in haar innerlyk gebed, ze zyn ook waar ze willen, uit genaade kon-
„nen verkrygen, dat het waare Avondmaal , door het geloove , inner-

„ lyk in de ziel , ja in den heemel zelve , daar de eeuwige.Hooge-priefter,

„Jefus Chriftus , de geloovige taafel-gaften in 't heiligdom Gods noo-

„digt , werd gehouden , en aan geen uitterlyk ding altoos noch hier
#

„noch daar gebonden is. Zoo dikmaals dan als de menfeh de goddelyke

„zoetigheid in Chriftus bevind , zoo houd hy ook met den Heere Chrf-

„ftus

(3) To. II. L. II.p. 16. (x) L. I.To. r.Epift. XXGIX. p. 747. («) Ibid. p. ?$i:

*»:

„1
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,ftus zelve het Avondmaal. Wy moeten ons ook daar toe bevlytigen, immÜ.'

,',dat wy het daagelyks met hem moogen houden, (b) Welke zaak hy
tolMDC-

''.anders elders uydloopig en overvloedig uitvoert en verhandelt. Hy
,',' heeft ook daar by bekent : „ Dat hy daarom uitterlyk niet ten Avond-

jg^Jf"
"maal ging , doordien de Godgeleerde noch zelfs onder malkanderen

«"•'"£

*'

oneens waaren , eikanderen daarom verketterden en verdoemden. Hy vc ',d,mal

,','moeft dierhalven alzoo voor hem zien, dathy, met daar toe te tree-

dden , hem zelve het oordeel niet aate. Hy gebruikte hier in zyne Chri-

,, ftelyke vryheid ,
gelyk het dan Paulus zelfs in die vry heid ook alzoo be-

„fchreevenhadde.ee)

13. Wat nu den Doop aangaat , zoo heeft hy vooral ftantvaftig ge- van der

loochent, dat hy het met de Weederdoopers hield , en zich ook verder
Doop '

in een byzonder gefchrift , alzoo verklaart : ,, Dat het die arme gezellen

„ ( de Weederdoopers ) aan Chriflus en zyn waare kennifle en geeft ont-

„ brak. £n gelyk als gy ( Lutheraanen ) de menfehen tot uw Avondmaal

,dryft , zoo dryven zy de geweetens , tot haafeti uitteflyken Doop.

, Alzoo , dat het uitterlyke , by Gods geheimenis , ook overal de voor-

,,gang , en de letter de regeeringe heeft. Maar, waar blyftde regeerende

„Genaade-Koning , Jefus Chriitus , daar de Doopers tot hier toe niet al

„ te veel van gedacht hebben. (<ƒ) Item : Dat gy u om de zaak van Hofman,

„en Franken, bekommert, ik wilde wel gaarne 4 dat zulks nimmermeer

„ zonder den raad en toelaatinge van onzen Meefter Chfiftus gefchie-

,, de , anders vreeze ik, dat de doolinge u al te fterk zal vallen , en in haare

„tente , van de waarheid af, gevangen wegvoeren. (<?) En in zyn brief

aan Leo JuJas heeft hy zelfs bekent : dathy Hofman en de Weederdoopers,

niet meer verdeedigde , dan voor zoo verre zy met den Geeft Chrifti , gelykformig

waaten. Waar door ook eenige Godgeleerde hem zelfs van de Weeder-

doopers afzonderen , en noch voor een minus malus <§r abfurdus minder

quaadé en ongerymde , ( naar haar begrip ) houden.
(ƒ) Waar meede

dan alle die zoo veelerhande befchuldigingen teegen hem , van zelfs ver-

vallen , daar men hem doorgaans onder de Weederdoopers pleeg

te ftellen. Maar hy zelfs heeft zyn eige begrip , aangaande den Doop in

't algemeen , uitgedrukt als volgt: „De Chriftelyke Doop is ons niet in van den

„ de plaatze van de belhydenifle der vleefchelyke kinderen gegeeven , flv

"'

„maar zy gehoort aan de kinderen des Nieuwen Teftaments, iis , quiex

„Deonatifunt. Joh.i. dat is , aan de geene die uit God gebooren zyn. Hetge-

„loove moét dan voor gaan : zoo gy gelooft , mag he6 wel zyn, fprak

„PbiliPpus. En de Heere beveelt aan zyneApoftelen, dat zy voor eerft

, het Euangelium zouden prediken , zy zouden alle volkeren tot leerlin-

gen maaken of aanneemen ; dit heet fia£»T«u«-*Te , endandoopen: het

•, welke ook de rechte inftellingevanChriftusis, Mattb. • xxvui. (waar

, meede hy het ook uit de eerfte Kerke bewyft) Maarnadatdelnftellin-

„ ge Chrifti verkeert is geworden , zoo is den Doop ook in misbruik ge-

, raakt. Alhoewel ook de natuure zelfs ons leert , dat een kind eerft

„moet gebooren werden , voor dat het gedoopt en gewaflehen werd.

„Waar uit dan licht afte neemenis, datdegeeftelykeweedergeboorte,

„door het Euangelium , dat een kracht Gods is, met den kinder-doop

„ waarlyk onder gegaan is , maar vérdichterwyze , aan het Doop-waater

„is gehangen geworden. Waar opdandefpreuke jfo/;. ui. gedraaitis, daar Vande

„ doch Chriftus niet van het Doop-waater , maar van het waater , dat hy '™^tó

Lil 3 „gee- °°P
*

;

(J) L. I. To. II. p. 103. Conf. p. 294. 449. &c. (<r)To. I.L. I.p.982. (<*)To. I.L. I. Epift.

XXCIX.p. 746. (<) lbid. Epift. XLIII.p. 191. (ƒ) Ap.Ottiuml.cp.6z.Vid. Voetius. P. II. Poliu;

Eed. L. Il.Tci.c. i.p. Z17.
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jaatMD. „ geeven zoude , fpreekt , waar van het volgende vierde en zeevende
,otMDC

'„Cap. verders handelt. Weegens den Doop zal dan uweoeffeningeen

„beedetot Godzyn, datgy innerlyk in uwe herten , ziele en geweeten

„ recht gedoopt , en met het dierbaare bloed van Jefus Chriftus , dat voor

„ onze zonden vergooten is,befprengt en gereinigt moogt werden.Dat gy
„in de overgietioge van hetheemelfche waaterder gertaade Chrifti , door

„zyn H. Woord nieuw gebooren werd ; dat uwe herten altyd meeren

„ meer verandert zynde , dat geene moogen betrachten , wat daar booven

„is , en dat gy in de liefde Gods en des naaften moogt toe neemen, en

„den H Geeft ontfangen , welke ook de waare Doop des Heeren

„Chrifti is : de uitterlyke is maar het teekën daar van. Wy nu willen op

„de grond, en op dat geene zien , daar de uitterlyke doop op wyft, het

„welke wy alles bydenHeere Jefus konnen vinden. Wanneer wy hem
„ in 't geloove recht vatten , en met het cieraad der liefde tot in ons herte

„ trekken , zoo hebben wy Doop , Avondmaal , en alles , want in hem
„alleen is de volheid. Recht van God gedoopt te werden, raakt in 't herte,

„ en van zonden afgewaffen, en weedergebooren te zyn, is een goed Chri-

9> ften te zyn , een vrolyk , rein en goed geweeten, en den H. Geeft te heb-

„ ben, het welke alleen aan den heemelfchen Hongen-priefter, Jefus Chri-

„ ftus , te geevenftaat. Hy zal en kan u alleen in den H.Geeft doopen. (g)

15. Elders heeft hy zich ook eeven eensopdeeze wyze uitgedrukt v

„ Dit is de rechte Chriftelyke Doop, welke voor God geld i naamentlyk

„door het bloed Chrifti van zonden in 't geloove afgewaffchen te zyn ,'

„ en door den Geeft Gods , dien Chriftus met zyn I\ den , Voor alle Chrw
„ ftenen verworven heeft , om heilig en rechtvaardig te werden , zonder

„welken Doop ook de uitterlyke niet geld. Maar, dewyleikdenuitter-

„lyken waater-doop, te vooren bymy en die geene vinde, welke myne'

,, onderrechtinge , in deeze en andere zaaken van 't geloove begeeren ,

„ zoo wyze ik hen niet weeder achter zich , tot het Doop-watater , maar

„ booven zich , tot zulk een rechte heemelfche Doop des herten , die zy
„by den eenigen Heere en Hooge-priefter , Chriftus vinden, gelykals

*>ook Hieronymus , over de Zendbtiefaan de Galaten, en veeleoudeen
,. nieuwe Leeraars , (Erafmus , Bucerus} alzoo daar \zn gefchreeven

,, hebben. Daarom zoo bekenne ik vrymoediglyk , wat het uit-

„terlyke aangaat , met die geene , daar ik in myn kindsheid meede ge-

„ doopt ben, Doops genoeg van mertfchen te hebben, en geen anderen

„ uitterlyken Doop te begeeren , ( het welke hy teegens de Weederdoo-
„pers zeide) zoo dat ik om 't waater geen twift noch kommer altoos

Kchtwar- *hebbe > noch voor myn perzoon , noch voor andere. Eindelyk heeft
digmaking. ny qq^ % aangaande het werk der zaaligheid en de rechtvaardigmaakinge*

door het geloove , het volgende onder anderen gezegt : „ Gelyk als de
„Papiften , aan de werken al te veel toefchryven, tot nadeel van het

„rechtvaardigmaakende geloove 5 alzoo fchryven de Lutherfche aan

„hunne predikatie der Schrift , en de Sacramenten alte veel toe, tot-

Geloof. >» nadeel van den regeerende Genaden-Koning , Jefus Chriftus. Daarom-

„ zoude het goed zyn , wanneer men in alle dingen het midden mocht
„houden , het welke alleen inde waare kenniffe van Chriftus ftaat. Al
„wie Chriftus recht kent, men zegge hem dan van geloove ofwerken,
„zoo weet hy wel , waar ieder ding toebehoort, op dat God de Heer
„alle eeregegeeven werd. Ook zoude het wel goed zyn, datdeLuther-

Hiftorifcb „ fche.tuffchen het rechtvaardigmaakende geloove , en een Hiftorifchge-
*e 00

loove een recht onderfcheid maakten, (i) „ De Lutherfche hebben eenen

Hi-<

(g) To. II.L.I.P.99.&103. (fc)L.I.To.I.Epifl.LXXIII.p.49i. Add.ibid.p.983. (i')To.

II. L.I.p.407.
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Hidorifche Chridus , dien zy naar den letter kennen , naar zyne J^^
"
gefchiedenifTen , leeringen , wonderwerken en daaden , maar niet zoo

'als hv heeden leevendig is en werkt. Gelyk als zy ook een Hidorifch

"vernuft geloove , eneene Hidorifche rechtvaardigmaakinge hebben,

"die zyop de beloften (lellen , niet acht geevende, op wienzy tocpafTe-

'lvk zyn. Gelyk opdefpreukP/ xxxn. ml hem, dien de zonden vergee-
"
venzyn. Welke fpreuke zy niet recht verhandelen , als ookden vol-

"
penden, in wiens geeft geen valfcbheidis , daaruit laaten , haaregerech-

ü tigheid is alleen uitwendig, de vergeevinge der zonden, het geloove, ge-
"

iA men effens aflaat koopt, en dat ons God om Chridus wille, de zo'n-

" den niet wil toe reekenen : dat is, alhoewel wy zondaars zyn, en booze

"boeven blyven , zoo werden wy doch om het geloove in Chriftus, van

"God voor rechtvaardig gehouden en aingenoomen Gelyk zy ook
J meenen , als of God tot ons in 't fierven , of ten jongden daage zeggen

'zoude -.Komt hier gy booze boeven , in den heemel, om Chriftus
'

mvnes Zoons wille, God houd niemand voor rechtvaardig, inwien
'

eantfch niet van zyne weezentlyke rechtvaardigheid is. De recht-

"vaardi^maakinge nu is uit den trap der genaade te oordeelen , waar

"in zy «1 ons'zalgeraaken , en hoedaanig zy ons ook , door den
'

H Geeft te huis koomen zal. Daarom trachten zoo weinig Lutherfehe»vaifche.

"
na eene r'echtfcluapene boete en beeternifle des lee vens , en alzoo Werd beaam:

"
de heüVm£e des Geefts , de vernieuwingedesgemoeds , en de rechte

"
vroomheid in Chriftus , gelyk ook de nieuwe geboorte , de goede wer-

"ken, en boete , t'eenemaal verduiflert, op dat ik niet zegge , geheel
"
uitgebluft. Daar teegen zoekt de teegen-partye , 'm 't gemeen de vroom-

"
heid of gerechtigheid , in hunne eigene werken , applicationes

"r toe-eigeningen) verdienden en plegtigheeden, voornaamentlyk , de

"recreërende en rechtvaardigmakende Chridus , moet overat achter af

"daan Zy willen den nieuwen fnenfch van den ouden niet onderfchei-
"
den, noch het nieuwe fchepzel , het welke in Jefus Chridus voor God

"
geld', i Gal. vi. niet recht bedenken. Als God rechtvaardig maakt , zoo

'

handelt hy niet alleen menfchelykér wyze met den menfch , zoo dat hy
"

alleen hem de zonde vergeeft en quyt fcheld , en hem van de fchuld los

"
maakt , maar hy maakt hem ook met eene beeter,dat doch geen menfch

"plees t'e geeven , noch ook geeven kan $ wanthy fchenkt hemden H.

'Geed , die zyn herte reinigt, door de liefde Gods , die uitgegooren
"
werd ,' op dat hy dat geene , het welke goed en recht is, begeere , en

"
wat hy begeert , met het werk ook volbrenge. e. z. v. (*)

"
16 {jitdeezeendiergelykevoordellingennuzietmen wel, dathyde

cemeene zorgeloosheid , en huichelerye wilde voor koomen, waar meede

hy wel toorn verdient heeft ,
gelyk hy ook daar verder van (preekt „ Zy

houden , dat het waare geloove wel zonder de liefde zyn kan. Maar
"
hoe kan èen bloot geloove alleen , dat zonder de liefde is , de gaave des

" H Geeds verkrygen l Daarom ziet men wel , dat de Geed des Heeren,

"die van Gods zaaken oprecht, zuiver en onderfcheidentlykfpreekt en
"
fchryft by beide de partyen niet met hen in kondfchap is. Haar doen

"
is maar duk-werk , het gaat ,

gelyk het te bedenken daat , niet van rei-

"ner 'harten , zoo dat men alleen en louter , deeere GodsenChridi
"
zoekt Waarom dan ook aan het ampt van de regeerende Chridus zoo

"
weinig, maar aan zyne verdienden alleen gedacht werd, daar hy doch

"
zelfs ook voornaamentlyk de rechtvaardiger is , en dat in allen handel

,

"
God de voorgang.de eerde ftem,ampt en werkinge zal hebben en behou-

(UTo.I.L.I.Ep.XCIII.p.Sïz;
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jaar md. „ den.. (/) En op een andere plaats fpreekthy met groot onderfcheid,
totMDC -

zeer aanmerkelyk hiervan: Het Euangelium Lutheri , zyn ampt en werk, is

amP

h

"n eene wonderbaare bazuine van God , teegens het valfchegeweld , de leere enval-
Ueie - fche Godsdienft des Antichrifts. Want deeze drie , geweld , leere en Gods-

dienjl , gehooren van rechtsweegenChriflus toe , die de AnüchriR hem ontftoo-

len heeft. Zulks heeft God aan Luther geopenbaart , en ten deele laaten verkon-

fiuii"

ge" digen en aanwyzen. Daarom zoo is Luthers Euangelium , in 't beginniet meer

als eene verftooringe des Pausdoms , met de letteren der H. Schrift , welke hy Gods

Woord noemt. Maar het is dat eeuwige Euangelium niet , daar in de Openbaaringe

van gefchreeven flaat : Het heeft niet genaade en den H. Gee(l , gelyk als het

Euangelium van Paulus , enhetamptder Apoflelen gehad heeft. Zoo kan dan nie-

mand , uit Luthers leere alleen voor God weedergebooren , vroom en rechtvaardig

werden. Zyn ampt brengt de verzoeninge , vergeevinge der zonden , en vernieu-

winge des herten , niet met zich. En alhoewel het eenfchriftuurlyk ampt is , zoo

werd doch de H. Schrift daar in maar alleen naar vleejch en bloed , dat is , naar

de menjchelyke begeertens , en niet in eenvoudigheid des herten , en in degoddelyke

,

Va"^euit
'

genaade , maar in menfchelyke kunfl enwysheid verhandelt, (m) Tot dien einde

Gods- heeft hy ook van de uitterlyke dingen alzoo gefchreeven : „ Ons boos

„vleefch gebruikt dikmaals veel huichelerye , het bekleed zich met ee-

„nen uitterlyken fchyn , en Godsdienft , opdat hetzynenaartenna-

„ tuure des te vryer zoude moogen oeffenen , en men zyne nukken

„ niet zoude merken, en het voor heiligen vroom gehouden werden,

,, het lapt en verftelt zich als een beedelaars mantel met meenigerleye ce-

„ remonien en uitterlyke dingen , zoo dat het zich onder de gekruifte Chri-

,, ftus niet zoude derven begeeven , waar door het dan gedood moet
,, werden , en tot een nieuw en godzaalig leeven koomen. O hoe meenig

;

„ eedel menfch blyft'er in deeze uitterlyke Godsdienft fteeken/(«) Die

i, kan het Woord Gods , Chriftus , in 't leerampt niet dienen , in wien her

», Woord , Chriftus , niet weezentlyk woont , zoo dat het zich in

9, hem en zynen dienft , met genaade zelfs predikt. Daarom zal de

„ Chriftelyke Kerke, de huichelaars en boozePriefters, ofde zelfs loo-

„ pende Predikers , geenzins verdeedigen , veel minder noch die zoo
„ opentlyk zondigen , in haare Gemeente dulden , noch aan hen en de
,, Sacramenten , eenigegoddelyke kracht toe fchryven. Want zulks heet

} , Chriftus , en den H. Geeft, in zyn ampt taften, ja zyne eere ontftee-

„len , en aan de fchepzelen toeleggen. Zy mag ook niemand het daar

„ voor laaten houden , dat de Sacramenten met de toereikinge of ontfan-

j>ginge gefchieden , maar anders leeren , wat voor af gaan en ge-
„fchieden moeft. (o) Hier wildeik gaarne met de werk-ftormers fpree-'

i«"ai!g- »^en . en van hen hooren : ofook ten Avondmaal te gaan, enpredika-

noodigis. " r 'en te hooren , terzaaligheidnoodigzy ? Zeggen zy neen, waarom,
„dryven zy, en hitzen de Overigheid daar toe op, om de ftille lieden te

„verjaagen. Moet men zich niet erbarmen , dat zy teegens Luthers en

„ haare eige leere , eene noodzaakelykheid daar uit maaken , het geene zy
,,daar uit bewyzen , dat zy altyd roepen : Dat, dat, dat doet, datis

„het bevel des Heeren. Alhoewel het een heel ander aanzien met dat

„ woord heeft , doet dat , als zy bedenken , (p ) e. z. v.

17- Van de Kerkelyke plegtigheeden , fchreefhy onder anderen dit

:

]<eiyke ikhaate of'verwerfe geenzins de Kerkelyke plegtigheeden en gewoontens der Kerken,
jMjgng ee.

£ fryz0njer Jiegeene t
welke ten tyde der udvaders geweejl zyn ) by aldien zy de

lauterheid en reinheidvan het Euangelium niet teegen zyn. Gelyk die dan veeltyds

laatioge.
"

Uit

(l) To. I. l.c. («OIbid.Epirt.XLVl.p.j-99. (w) Ibid.Epifl.1V. p. 4. ft) Ibid. Ep. XC. p. 791.

y») Epift. XXC. p. 936.
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uit eene regte Chrijlelyke meeninge,tot een verbeeldinge van bet geeftelyke ryke van j«r kü;

God voor de uitterlyke menfcben, en ook zelfs voor dejeugd enfivakgeloovige, in den
,ot MDC '

(land dergenaade verordineert geworden waaren.— Doch , dat men geen vertrou- en."y-

wen , heil , noch zaaligbeid , op ^ceremoniën zette, ook de geweetens daar

meede niet ver(li ikke , wat naam zy ook moogen hebben , maar dat men zyn herte

alleen op God en den Heere Chriftus , by alle plegtigheeden booven zich Helle. (#)

1
Van de biegte was dit byzonder zyn raad , aan die hem daarom vroegen : Vande

Wat de biegte aangaat , gy moet voor alle dingen, aan den eeuwigen Hoogen-Prie-
'cg'

fier , onzen Heere Chriftus biegte n. — IVeet gy dan ergens een vroom , trouw*

q^eeflelyk , en verstandig man , daar moogt gy ook wel aan biegten $ dat is

,

alles hem voor leggen , wat u in 't geweeten mocht befwaaren, zyn raad daar in

gebruiken , hem vermaanen , om God meede vooru te bidden. Maar zulke biegt'

.vaders zyn heel ongemeen in onze tyden. God wil die genaadiglyk aan ons geeven.

Doch ons geweeten is noch aan 't uitterlyke biegten , ofandere nitterlyke oeffenin-

gen verbnuden.Een ding is noodigfpreekt de Heere tot Martha, e. z. v. (r) En op
:
dat ik dit verhaal niet al te lang maake, zoo heeft men hem ook toege-

ichreeven , ah of hy de /Indien en geleertheid t'eenemaal verwierp , waar

van hier booven in 't begin, zyn eige bekentenis te zien is. Van daar quaa-

men de klachten: Dat hy de Logica en Rhetorica verachte , om dat hy ze zelfs Geie«t-

niet geleert hadde. CO Dat hy de Godgeleerde befchuldigde , dat zy hem heid'

maar alleen Philofophifche dingen voor ftelden , waarom hy hen ook Vo-

calijlen noemde. (r) Dat de Stenkveldiaanen een lied zongen , dat t'eenemaal

zonder de Zang-godinnengemaakt ivas (»f*s<rov) teegen het Minifterium e. z. v»

(ji) Ook verdroot het haar : dat byzy>iezaakennietmet\\odicebefchreefilAexhoic.
zelden eene definitie /lelde , en die dan noch zoowanfebaapen, dat zy daar voor

1 verfchrikten. (x) Maar van deeze zyne fchriften zyn 'er eerft eenige uitge^

koomen , ( welke men in de 80 tot 86 toe ftelt ) en hier na zoo veel men zVne

van haar noch vinden kon , alle te zaamen van zyne liefhebbers, in
fchtlften °'

't jaar 1564611 noch laater, zonder naam van de plaats, in folio gedrukt

geworden. Het eerfte deel heeft deezentytel: Het eerfte deel der ChriftelyrA öeeU

ke , rechtzinnige boeken enfchriften, des eedelen , dierbaaren , van God boog*

begnadigden , engodzaaligen man, Cafpar Swenkveld , van den huize Ojfing,

welke van zyn z^jaar af, tot op zyn 6 ijaar toe , van hem zelfs befchreeven , en

in 't licht gegeeven zyn. Maar die door de meede bekenners , en liefhebbers der

glorie en waarheid Jefu Chrifti nu te zaamengevoegt , en in orde gebracht zyn.

Hl. Boek Efdra. }. De waarheid is groot , en overwint. Anno 1 564. Hier toe

gehoort : Het Epi/lolar , of'Chrijlelyke leerzaame Miffiven en Zendbrieven van

't Jaar 1525 tot 55 in 't Jaar 1566 gedrukt. Zyn tweede deel houd in zich 11. Deel'.

4 boeken, Van deleereder Papiften, Lutheraanen, Calviniftenen Wee-
derdoopers , e. z. v. Neevens het welke ook eene Pojlille uit gekoomen is Poiwie.

met den tytel : Korte uitleggingen over de Euangelien , eenvoudiggepredikt

en befchreeven , door Jobannes fVörner. Gedrukt in 't Jaar 1586. Welke men
hem ook pleeg toe te fchryven : Alle zyne Opera zyn ook in 4 quarto-

banden , in 't Jaar 1 $ox uit gekoomen , gelyk men die ook noch vind. (y)

Maar in 't algemeen klaagde men al toen ter tyd , dat deeze fchriften dik-

maal gedrukt , en hier en daar geftrooit geworden waaren , en ook groote

toejuichingen gevonden hadden, (z)

18. Alzoo fchynthet, alsof het verbieden deezer fchriften , enan-

dere geweldige middelen zoo weinig geholpen hebben , als de Spaanfche

, en Roomfche Indices prohibitorum librorum. Welke ook met de Proteftan-

//. Deel. Mmm ten

(q) To. I. L. I. p. 47. (r) To. II. L. I. p. 103. (f)Schlüflclburgiusl.c.p. 38. (f)Ibid.p. 49
(«) Melanchthon To III. Script, publ.p. 25-. (*)Schlül]~;lb. p. 38. (yj Vid. Bibliotheca Dizclian*

P.l.p. j8. ($) WigandusSchwenkfeldiarrifmop. 3.
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ten hier in overeen koomen , en hem Scbuvencbfeldium noemen. ( Ziet

lnd. Expurg. Antonii a Sotomajor in Reg.Gen.reg. 1. ) Zoo dat Scbvjenkvelds

fchriften , niet alleen van de Papillen , en door een Decreet des Ryks
, (<j)

maar ook van de Lutheraanen , verbeurt gemaakt, en verbooden gewor-

den zyn te koopen. (£) Want die geene , welke anders teegens hem niet

op koften, wenfchten ten minden, dat zyne boeken onderdrukt moch-
ten werden, (c) Waar door Bullingerus , onder de Gereformeerde

, in

't Jaar 1564, eens een groote partye Swenkveldifche boeken, van den Boek-

drukker te Mulhuizen liet weg haaien. (>/) En elders wierdeen zeeker

Boekhandelaar, in 't Jaar 1570, zyn gantfche winkel weg genoomen,

en hy uit het land verweezen , waar onder zeer veele zulke boeken waa-

ren , opdat , gelyk daar by (laat , dat vergift niet meer onder de menfcben

doeden?" zoude koomen. (e) Deezen handel heeft dan zoo veel uitgewerkt , dat ook
zyne weederleggers zelfs zyne boeken niet gehad hebben , en alzoo hem
niet eens hebben konnen leézen, gelyk onder anderen Scbliijfelburger zelfs

bekende , (ƒ ) en Wigandus maar een Tomus weet te noemen , daar hy doch

by naar alles uit deeze gefchreeven , gelyk men aanmerkt , en met zyne kap

veitgeploegt beeft, (g) Waar uit dan wel te zien is , hoe trouw en oprecht

zyne flellingen by gebracht en weederlegd geweeft moogen zyn. Schivenk-

veld zetfs , heeft over deezen handel , zyne gedachten en klachten al-

dus geopenbaart : „ Om dat ik niet alles, wat zy voorneemen
, goed hee-

„ te, rechten zy een heemel hoog gefchreeuw aan , en zy belaften my met
„zulke gruwelyke ketteryen en doolingen , van welke my, Godlof,
„niet een eenige in den zin gekoomenis, en zy hebben het met haare

„ vooroordeelen zoo verre gebracht, dat my alle verantwoordinge, ook
„ den druk zelfs verbooden , benoomen en verhindert is geworden , zoo
„ dat ik niet zonder groot gevaar , my zelfs teegen de onwaarachtige be-

,, ladingen kan verantwoorden. Ziet myne weederfpreekers , de Predi-

,, kanten weeten ook wel , by aldien myne leere en boeken , op de markt,

„ vry en opentlyk mochten verkocht werden , dat haar valfch voor-gee-

„ ven , en myn onfchuld en de groote onbillykheid , die my van hen aan-

gedaan werd, wel haaft bekent, en ik ontfchuldigt zoude werden , en
„veele eerlyke gemoederen bewoogen , zich over my erbarmen

, en

», myne leere ter herten zouden neemen. Want waar is het ooit gehoort

„ geworden , dat myne teegenfpreekers alleen vrye tongen moogen
„hebben , om my en te vooren myne zuivere onvervalfchte leere, die

„doch niet de myne, maar des HeerenChrifti, en zynes Geeftes is , op
„ alle Predikftoelen zoo te fchenden , daar teegen te fchryven , en hunne
„boeken op alle markten te moogen verkoopen 5 en dat daar teegen aan

„ my afgeflaagen , en geheel verhindert werd , om my mondelyk oflchrif-

„ telyk te moogen verantwoorden , het welke nochtans teegen alle wee-
„reldlyke en geeftelyke rechten is, en ten hoogften gemyd moeft wer-
„den , dat niemand onverhoort , niemand verkort , ofzonder genoeg-

„zaam bewys , veroordeelt en gèftraft wierd. (/ƒ) En op een andere

„ plaats verhaalt hy,hoe een Prediker te Ulm,genaamt Martin Frecbt,zyne

„ boeken zelfs verbeurt liet maaken. (f) Insgelyks , hoe het in 't Wïr-

„ tenbergfche gebiet gefchied is. (£) Over welken yver een andere Predi-

ker de Overigheid in Silefie roemde: ,, Als uwe E. W. vermerkt heeft,

„dat des Swermers fchriften by eenige alhier ingebracht waaren, dat

„ uwe E. W. uit eenen Chriftelyken yver terftont bewoogen geworden is,

»om
(a) Dreffcrus Millen. VI. P. I. p. 2T 2. (i) Jheologi MansfelcJenC ap. SchlüiTelb. 1. c. p. S 1 . (c) ap.

Fecht. Supplem H. E. p. f74. (^)Ottius Annal. Anab.p. 142- («) ibid. p. 1 jo. (f) L. X. Catai.

Hxr.p.82. (g)Schwenkteld.p. ^8f.feq. Vid. Scultet. Annal. Anab. P.I. p. 270. (b) L. I. operun .

To. 1. Epilt. LXXUL p.490. (ij Ibid. Ep. XXG1V. (k) Ibid.Epift. Lil. p. 6 7)
-,

Roeincver
de yve-

raars.
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„om eene inquifitie aan te flellen , en voor teneemen, om alle zulke jaarwirii

„fchriften en onreine boeken weg te doen, en aan een zeekere plaatze
to ' MDC "

„te laaten brengen. Tot zulk een hoogheilig werk , en Godeaangenaa- mquifitie.

„men dienft: hebbeik, met dit myn openbaar g.fchrift, een zaal 'ge toe-

,, wcnfchinge willen doen. (/) Op welke woorden iemand deezc aanmer-

Jdnge gezet heeft : „In zulk eenen yver liet Antiochus de Wet- boeken

,, verbranden. De Inquiftteurs koomen weeder op de baan ! Maar wie zal

„'er teegens hen onderzoeken ? De valfche Propheeten willen zich aan-

„ genaam maaken , naar den vleefche. Gal. vi. De zondaar word van de

„valfche begeerte gepreezen , in de begeerte van zyne ziele, en de on-

rechtvaardige werd gezeegent. Pf. ix. fyn) Eindelyk gedenkt Swenkveld

ook , dat men te Lauben in der Lausnitz , zyne boeken verbrand heeft , v«brarf-

maar dat daar de meefte van God over geftraft geworden waaren, als ook , „„IVoë^

dat zyne fchriften beeter onder de Papifteq.geleeden wierden, als onder ken -

de Lutheraanen. («)

19. By zulken handel beklaagde hy zich ookópentlyk, en bad om
een Chriftelyker proces : ..Want , zoude men naar hun (derLuther-

„fche) uitfchryven oordeelen , zoo zoude het een zeer blind oordeel

„ zyn , ert zeer te beklaagen. De Kerkelyke Oudvaders hebben niet op bl^l'

„ het aangeeven en de lafteringen van andere lieden , maar op haar eigen

„zelfs hooren , leezen en bevinden , en het bekennen der Ketters zelve

„ geoórdeelt. (0) Ik wil om Godes, om der gerechtigheid, en ook om
„uws ( Luthers ) geweetens wille , gebeeden hebben , dat gy myhier
„meede daar onder ook wilt hooren , zoo zult gy, alsikhoope, wel

„ wat anders bevinden , en dat gy de Belydenis van myn gel dove van den
- „ Heere C hriftus , doch voor af wilt leezen , en grondelyk wel overwee-

„ gen , en dan daar over oordeelen , ofu dunkt , dat de eere van Chriftus,

„en het geloove daar in tekortgedaan werd, of waar in gy houd, dat ik

„dooie , my dan vriendelyk te vermaanen , enmy zulks aan te wyzen,
„ ook my dan beeter , gelyk elders aan andere meer gefchied is, met het

„getuigenis der H Schrift , te voorente onderrechten, ennietalzoo

„onhebbelyk enonervaaren , met difputeeren in uwe fchriften , teegens

„ alle Chriftelyke liefde aan , my befwaaren , daar God buiten alle twy-

i, fel , een goed gevallen aan zal hebben. Zoo wilde ik het voor myn per-

„zoon, als een byzonderen dank aanneemen , ookmy als een , die door

„"het middel der genaade Gods , den Heere Chriftus recht voor alle din-

,,sen begeert te erkennen , en die met alle moogelyke vlyt, zyn ryk

„ gaarne wilde zoeken , in alle Chriftelyke betaamelykheid gaarne laaten

, Vinden, (ƒ>) Elders bekent hy: dat hy van herten geneigt is , ommetgod-

zaalige geleerde mannen , van alles een vriendelyk en Chriftelykgefprek te hou~

den. {(£) Niet teegenftaande nu deeze en andere verklaaringen, zoo ant- Lmhers

woorde Luiher : ,, Doordien zoo veele en groote vermaaningen en waar- "^
otd,

„ fchouwingeri aan hen verlooren zyn , <— zoo ben ik ook niet zoo

„ zeer gering daar toe , dat zy zich van my zouden willen laaten vermaa-

, nen.— Al wie dat niet gelooven wil, die laat my maarinvreede, met

„ brieven , fchriften of woorden , en hy hoope by my geen gemeenfcbap,

„daar zal doch niet anders uit werden. Hier meede hebt gymyneoor-

„zaak, waarom ik dien laftermuil, Swenkveld, niet hebbe willen hooren

„en hem antwoorden, (r) Elders betuigt hy , dat hy hem, Karelftad , verdoe-

Zwiugliits en andere , verdoemt hadde , en dat Stinkveldzyn onverzoenelyke
m 'DS '

Mmm % vy-

Q) Cafpar Radecker im Aufsfchreiben vom aufheben des Cafp. Swcnckf. bücher prxf. (rn) Theo-

phil. Agricola imGegenberichtauffdasfclbe. tbid- (»)To. II. L. II. p. 460. (n)To. Ii. L II. EpiflL'

XI. p. 2 14. (p) Ibid. Ep. LUX. p. 701 . (?) To. II. L. I. p. zoó. (r) To. IIX. Altenb. p. 3ƒ o.
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jaar md. vyand was. (*) Item : in hem was een jonge H. Geeft , die Je oudeH.Geeji
,

schril"
Stinkveld,uigebroeit hadde. Van waar hem ook zyne navolgers een oude Gril-

iyk oor. le-meefter , met zyn duifvan bonte veeren en verwen geheeten hebben , om dat hy

altyd van den H. Geeft fprak , en deeze liefTelyke duive prees. (/•) Ja , als

deeze aan luther , in 't Jaar 1 543 een boekje en een brief toe zond, ( zon-

der twyfel op die nu bekende befcheide aart ) zooantwoordeZ/tfforden
En ver- boodealdus: Mynboode, lieve man , gy zult aan uw' Heer , CafparSwenk-
vioekmg.

v^ 1 ^ a„twogrelzeggen
. dat ik van u den briefen de boekjes ontfangen hebbe:

en wilde het God , hy zoude maar ophouden. IVant hy heeft tevooren in Silejien,

een vuur aangeftooken teegens het H. Sacrament , het welke noch niet uitgebluft is

'

en dat op hem eeuwiglyk branden zaP. Booven dat vaart hy voort', met zyn Euty-

chëers en creatuurlykheid , en hy maakt de Kerk dooiende , daar hem doch God

niet belaft noch gezonden heeft. „ En de uitzinnige zot , vanden duivel bezeeten

„ zynde , verftaat niets , en hyiïeet niet eens wat hy bid. Maar wil hy niet ophou-

„ den , zoo laate hy my met vreede , met zyne boekjes , die de Duivel uit-

gefpoogen heeft, en hy hebbe hier meede myn laatfte oordeel en antwoord:

„deHeerefcheldeu , gy Satan , en uwen geeft, die u beroepen heeft , en den

„ loop daar gy in kopt , en alle die van mv' deel zyn , de Sacrameut-fchenders en

„Eutychëers , zyn met u en uwe Godslafleringen verdoemt , 'gelyk'er gefebree-

„ ven ftaat , Zy liepen , maar ik en zond ze niet , zyfpraaken , en ik heb bet hen

„ niet bevoolen. («) Welk oordeel de andere overvloedig herhaalt en ver-

meerdert ,
ja onder de Refponfa Theologica geftelt hebben , alleen om dat

swenk- het Luther gezegt heeft. (*•) Maar van dit laatfte , naamentlykvanzyn
V

ioJ,
b(* beroep, daar van hebben wy hier booven zyne meeninge al vernoomen,

daar hy zichtotpryseneerevan Chriftus , erkent beroepen te zyn 5 en

elders fpreekt hy 'er aldus van -. Nademaal myn Heere Jefus Chriftus my,van ds

duisternis tot zyn wonderlyk licht beroepen , ja van de doodder zonden zelve tot het

leeven gebracht , en zich voor my arme onwaardige , zaaliglyk te kennen

gegeeven heeft , zoo achte ik my fchuldig te zyn , waar de Geeft des

Heeren my ook toe dryft en vermaant , dat ik zyn deugd . genaade en

weldaad, liefde en barmhartigheid , zooveel mymoogelyk is, akyd zal

pryzen , van zyne glorie ook getuigen , en hem naar zyne beide (landen ',

naamentlyk , naar zyne verneederinge en kruis-ampt , en daar op vari

zyn verhooginge en heerlykheid , aan een ieder een zal helpen bekent

maaken , en tot de regeerende Genaaden-Koning , Jefus Chriftus , die

my geholpen heeft , zelfs zal wyzen , en van hem fchryven , zingenen
fpreeken. (y ) ( Ziet ook mm. % 1 . Ut. k. )

vervoigin- zo. Hier over nu hebben Item de Predikanten wel meeft op 't lyfge-

mdTkers vallen, om dat zy meenden, dat hy hun ampt, aanzien en ftand , allër-

herrf

ns
meeft aantafte. Derhalven bad Melanchthon alle Vorften en Heeren, „dat

Door de „ zy zelfs door hun gezag , zulk een peft der Kerken, diedeleeréen

hc'id.'
8 * „het Miniflerium in verachtinge bracht, doch mochten onderdrukken

,

„en de voortplantinge en de behoudenis van 't openbaare Mihifteriitm",

„bevorderen ,
gelyk als haar bevoolen was: KuffetdenZoone, opdat

„hy niet toornig werde : maakt de deure wyt , e.z. v. 00 En een van dé

Gereformeerde fchreef van een Swenkvelder aldus : ,, Wanneer men nie-

„ mand tot het waare geloove mag dwingen , zoo hebben deeze nieuwe-

„ lingen , wat zy willen 5 maar konden zy niet achter dit fchild , de

„gantfche weereld eindelyk befmetten ? Hy klaagt , dat hem van ons

(t) Ibid. p. 3ï"4- OJIbid.p. 348. Andr. Hoyerusbeft'andige LehrecontraRothmannump.E.2.

(«) Luth. p. 344- (x) Schlüficlb. 1. c. p.42. ConfiliaWitteb. Thcol.To.I. p. 770. Nic. Baringius

warnling fur den Proph. p. 2p.Wigandusaliique. Conf. Seken. L. III. p. 469. qui acerrimam ex>-

prefïionem illam vocat Operum Swenkfeldii To. II. L. II. p. 723. (y) To. II. Op. L. II. Epitt. XLI.
p. s 70. (:j) Epifl. Volum. I. p. 260.
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„geweld en onrecht gefchied. O) Brentius zelfs oordeelde aldus van I

"swenkvelds boeken : „Het was te wenfchen , dat de man zich van boekenfchry-'

„ven onthield , en de Kerken in ruft liet. Waar by een zeeker man gevoegc

,',' heeft : dat is , de Lutherfche Leeraars. (£) In 'c iS lid, hebben \vy ook

"van een Siiefifch Predikant gehoort , hoe hy de Inqti ifitie teegens Caf-

Wpar Schwenkveld gepreezen , en ook op de zelve plaats , alzoo te
,','lchryven voortgevaaren heeft. En nu zyn van God uwe E. W. en alle

'j andere Overigheeden gezeegent , die alzoo met ernft , door zulk

^,eene huiszoekinge , en andere middelen , alle vlyt enachtingedaar

i.'toe gebruiken , dat de reinigheid dergoddelykedienft, enderSacra-

'.mencen behouden mag werden. Maar daar teegen zullen hier mee-

„de niet gezeegent zyn alle diegeene, die zulk een heilig nootwendig

„ werk lafteren offmaaden willen. Waarby iemand deezeaanmerkinge

ftelt , die buiten alle twyfel geen rechtzinnige is geweeft, noch die dee-

ze zeegeninge veel geacht heefc : Dat is 'er een van de nieuwe booze Luther- l™"ka

,fche booze Pauzen, die het rykweeder oprecht , en die met nieuwe aflaaten, en «n

*\den ban weeder te voorfchyn komt. Dat is het tweede dier , Openb. Joh. xm.

Uwen zeeven en gebenedyen werde in eenen vloek verkeert , dewyle gy denrech-

„ ten weg verlaat , en val(tden weg Balaams na. Dat zyn zulke gezellen , die het

volk vervoeren en prediken, het zalwelgaan,by alc\ien men hen den buik maar vol

geeft. Micha u. Lutherus in Pf. m. Hominis noneftbenedicere.(f) Maar het

^'as geen wonder , dat zulke ophitzingen , de Overigheid , wanneer ze

zoo aangevoert wierden , tot zulk een bedryf bewoogen. Zoo dat alzoo J^S»*
deeze fwermerye ,

gelyk alsj'emandfchryft , omdeezeoorzaake, van dwang.

de Overigheid , door geweldigen dwang , van het Predik-ampt, door

weederlegginge en verftootinge uit de gemeinfchap der Kerken, belet is

geworden. (^) En dat de Papiften zich dan ook opzulk een geweldigen

handel der Proteftanten zelfs , met de Ketters heel ftoütmoedig beriepen.

Gelyk als Swenkvelddan door een Raadsheer van Ulm , daar over klaag- van PaPi<

de , dat iemand van Adel , die hem geherbergt hadde , om zynent wille tuXl
van den Keizer was geftraft geworden: „Gy weet nu, dat alle dat booze rc

e

h

d
c

r

"

e
^'

,
onwaarachtige gefchreeuw , van de booze Lutherfche Predikanten , al-

"
leen maar uit loutere nyd en haat afkomt , gelyk zy dan op alle plaat-

'1 zen , teegen my aangefpannen hebben, (e) "En elders : „ De Lutherfche

', vallen my met haaren aanhang zoo laftig , dat ik nergens yoor hen zee-
"
ker ben , noch ergens heene kan gaan , zonder eenlg merkelyk ge-

Vü3.r. ( f}
'21. Echter gedenkt Swenkveld zelfs, dat hem alle de partyen te gelyk VanGere-

vyandig waaren. De Papiften hadden daarom te meerder affchrik van {£™ei '

"hem , doordien hem Luther als den argften Ketter , befchreeven hadde.
"
De Zwingliaanen handelden ook teegen hem , en Panthaleon , een Hi-

"
ftorifchryver hadde hem onder het getal der Ketters gezet : zoo was hy

"
ook aan alle de Voorftanders der Doopsgezinde , eenen gruwel in haare

oogen. (g) Item, hy fchreef; „ De Switzers en Zwingliaanen zoeken
'

over al oorzaak , om zich met de Lutheraanen te verbinden . en zy be-
,?

peeven zich tot de Atigsburgfche Belydenis : Zy willen geeneSwer-

"mers meer zyn, het kruis valt haartefwaar. Het buigt alles naar des

"weerelds loop , tot den grooten hoop. GoddeHeerewil onsbehoe-
"
den ! (6) Ondertuffchen betoonde hy zich vroolyk , en fchreefhet vol-

gende hier by : „Wy hoopen en hebben het goede getuigenis , dat onze
Mw» 3 loop

(<0 Ap.Ottiuml. c.p. 161. (t) In Judicio ad Libell. Cafp.Swenkv.de gloria Chrifti, (cJTheo-

cK Aericolal c (d) Fredric. Lucx Schlefifch denkwürdigk.p. 31 1. (f)To. II.OperumLib. I.

p.i7$ (f)lbid.p.20Ó. (gjTo.H.L.I.p.99. WL.II.Epifc.XXC.p.936.
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jaai-MD. „ loop, arbeid en leere, uit goddelyke bevorderinge niet te vergeefs in den

zy<mo£' '» Heere zal zyn , op dewelke ook het kruis, vervolgingeenteegenfpree-
ïykheid, t en van deeze tyd volgt , alzoo dat deeze Se#e ( Act. xxvin.) naa-

dighc.den „mentlyk , de Cnriftelyke Sefte , en gezonde zuivere leere vanChri-
sedult

' „flus op alle plaatzen teegen gefprooken werd ( gelyk als toen ook ge-

„fchied is) en wy werden om de glorie van Chriftus, daar alle onze

„boeken van getuigen, door het uitfchreeuwen der teegenftryJers, die

„alle in aanzien zyn , fchier van alle menfchen gehaat, alhoewel wy.

„niemand verdoemen , niemand in zynen loop hinderen, noch iemand,

„ leet doen.alleen dat wy Chriftelyk vermanen,om de doolingen te verbe-

teren , maar wy hoopen , dat Chriftus ons by hem zal behouden,
pf.

„ix. vO En op Luthers hier booven-verhaalde antwoord , fchreefhyhet

volgende : „Ik hebbe noch Luthers gunft: , noch ongunft van andere lie-

„den met myn zenden tot Luther willen zoeken, gelyk ik my dan ook.

„weinig gunft van hem voorzien hebbe. Maar God de Heere zy lof ! myn
„fchikken is my ten beften gelukt. En my moet billykfc-lvande en fmaad

„ wéedervaaren , op dat aan den Heere Jefus alle eere gegeeven werde.

(F) Doch hoe befcheidender , ootmoediger en zachtmoediger , hy

zich hier in bewees , hoe heevfger en harder hy bejeegent wierd, zoo
dat men noch fchryft en roemt: „Zwinglius heeft denSwermerophet
„ hartfte aan de kappe getaft. (/) Eeven als een ander zoo yverig teegens

hem was , dat hy van zich zelfs bekende: „dat hy Bn/iingerus boeken
„heel van buiten leerde , op dat, wanner hy die weederbybrengen of

„ gebruiken zoude , ( in de difputatie met de Schvvenkvelders ) de vyan-

„ den verdrinken , en in hun vergift vergaan mochten, (w)

men""" X2i - Maar op dat ik noch van eenige andere zoorten van onthaal tee-

lden Sens n€m gedenke , zoo noemde men hem in 't gemeen , een Aarts-Ket-

ter,(w) een Scheurmaaker , Seüaris , Weederdooper ,e.z.v.(p) Alzoo dat

ook zyn naam zelfs eerloos en fchandelyk gehouden wierd, onder die

geene , welke het niet beeterwiften, gelyk het bekent genoeg is. Aan-
gezien ook de Godgeleerde , uit de naamen van zyn geflacht zelfs , zeld-;

stinkvdd. zaame verdraayingen gemaakt hebben , enhem Stinkveld , item, Smyts-,

veld , en Stankveld , gelyk ook zyne.vrienden , Stinkveldiften noemden :

(ƒ>) en wel met een zoo groote bitterheid , datzy het niet erg genoeg
maaken konden, gelyk als men onder anderen ook, inde fchriften van
den anders zeer zachtmoedigen Melanchthon ziet. Maar op dat het aan

oorzaaken niet ontbrak, zoo ftelden zy deeze oorzaaken daar by : „ De-
„ wyle hy een ftinkende doolinge , uit de moeraften van het vernuft , voor
„den dag gebracht hadde:(f) niet teegenftaande hy zich altydopden
H. Geeft beriep , het welke men doch niet lyden wilde. Maarhyftelde
een ander reede hier van,teegen het fehelden van Nic.Gallus: „ Dat men den

,

», voogel daar uit haaft leerde kennen , want byaldienhy een vroom , en

„ een geeftelyk Godgeleerde was , zoo zoude hy Swenkveldzy n behoor-

„lyken naam gegeeven hebben , en hem niet voor ftinkende uit maaken,
Dmveifche „en fmaaden. (V) Zoo ontzag men zich ook niet, om met Lutl tralie

ae°raa"r,

a
" zyne fchriften en Hellingen , den Duivel als den autheur van de zelve toe

te fchryven , gelyk als wy hier booven nu reeds al gezien hebben. Der-
halven noemde men die Duivelfchefuriën :(0 «Hem zelfs een Godslafte-

„raar , die waardig was , dat hem de helfche furiën verfcheurden : (/)

Ins-

(»)To.I.'L.I.p. j8. (k.) L.I.To. I.Epift.XXCVII. p. 7 3 ï.(/)Frid. Lucx.l.c> 310. (ra) Tob.

Eglin. ap. Ottium. 1. c. p. 147. (») Schlüflèlb. I. c. p. xy. Jac. Schopperus Chronograph. f. Hift.

Tcutfchcr Nation. P. II. p. 5-73. feqq. & alii. (0) To. II. Operum Lib. I. p. 163. (o) Wigand.Swer}k-

veld.p. 36f.Schluflelburgl.cp. 30. (?) Idem p. 2,7. (r)To. Ii.L.Il.Oper.Ep. XXXIl.p,479-
(t) Wigand. l.c. (f)Ibid.p. 1.
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lnsoelyks oordeelde men van hem , „ dat hy voor den Duivel , zyn Heer , J*« «o-

die hem gezonden ludde , ruimte en maats maakte. Hy was een uit-
'° l MDC *

"zinnige dolle duivel oyer wien de hel zyne kaaken opgefpalkt, en$3£
, hem vol geipoogen hadde, van alle zyne grondzoppen van gift en gal,

"waar van hy ook zoo vol en dol geworden was , dat'hyfwmdtflde, en

','nièt wilt i
wat hy quylde. Maar die hem voert , die weet het heel

"ui-I en hv zal hem ook ter rechter tyd zvneu loon wel ceeven. E,lvcr-

\\ aar hy men , door yver vvenlchte , dat de jonglte dag doch ras jen.

mocht koomen. 00 Item , „ men vervloeke en verJoeme van gant-

lcher herten alle deeze zyne Ketteryen, (.y) Daar zy geene Ge-
"
meente , die hem niet als een gruwel en afïchuw/el , vervloeke en ver-

a. maledye. ( y ) Diergel) ke antwoorden nu te maaken , fchynt weleen

Hechte kunft te zyn , maar dies te meerder bewys te vorderen. Met

i zulke en diergelyke verfchrikkelyke termen , is hy ook van de Godge-

leerde , op de booven-befchreeveneSmalkaldifchet'zaamen-komfte ver-

doemt geworden , na dat Martinus Frechtus hem van het Eutychianifmus

befchuldigt , en de uitfpraake daar over aan deeze vergaaderinge overge-

oeevea hadde. Alhoewel die daar teegen (iantvaüiggeprote/leert hadde,

• om dat het befluit. niet van de Proteftantfche (tanden , maar van de Paa-

pen ( Pfjffis ) gemaakt geweeft was. (*)

o, Doch het bleef 'er niet by de woorden, maar men zocht alle midde- Dadelyke

kn en fcherpe uitvoeringen voor den dag, om hem en zynezaaken te v^o'sin-

i-dempen. Want na dat hy in 't begin, van de Lutheraanen allengskens in

zyne lchriften afging , en in 't Hartogdom van Silefie eenen byzonderen

grooten toeloop kreeg, alzoefdatin 't Jaar 1516, deKinder-doopenhet

Avondmaal , by na t' eenemaal nagelaaten wierd , (<*) zoo konden de

Predikers niet langer toezien. Diesweegen dan kort daar op , na dat

SwenkveU , in 't Jaar 1J19» noch een fchrift van't Avondmaal hadde Banning,'

•laaten drukken . de Koning Ferdinand neevensHartog Fredrik , hem uit

geheel Silefie heeft verdreeven. (£) Van welken tyd af, hy by na nergens

leen blyvende fteede vinden, ofzeeker zyn konde, gelyk als hy onder an-

[ deren zelfs alzoo gefchreeven heeft. Ach, boe werden myfehier alle herbergen Ellende.;

op de aantfebe weereld ontnoomen ! maar Godmynen Heere heeft rtoch veele ber-

• bereed (O „ En aan den Hartog van Wirtenberg beklaagde hy zich: dat

'er een uitfehryven , zoo in zyne landen , te Smalkalden , van de Ge-

l leerden teegens hem geüelt , en ook in zyn vaderland gekoomen was

,

"en hem tot geen kleine fchaade en nadeel geftrekt hadde, dat hy door
"

dit en andere zyner afgunftige nageeven, teegens alle billykheid.by hoo-
''

ge en laage Standen, gehaat en in argwaan geraakt was ; zoo verheugde

".hyzich echter daar by, weegen*; zyn onfchuld en de waarheid. (</) En

de Godgeleerde bekenden ook zelfs, dat dit alles gefchied was, omdat

hy het Mïni(terium verkleint , en de menfehen verleid hadde. Desweegen

moefthy nu tot fttaffcin de dooling omfwerven.(Oln't Jaar 15x7 «s hy uit Swerft

Silefie eerft te Straatsburg gekoomen , en hy heeft aldaar eenige fchriften londom-

teeeens Lutber uit gegeeven, daar hem eenige van de Predikers toegevallen van eenige

zyn , zoo dat JVolfgangus Capito , voor zyn boekje van 't Avondmaal , in JSJÏ5,

't Jaar 1 < 17 , eene voorreede gemaakt , en het aangepreezen heeft. Even mcn -

als Oecolampadius zyn boek, van de loop van Gods Woord, zonder zyn
wee-

(u) Toachimus Martinus , im urtheil der Braunfchweiyifchcn und Hannovcrifchen Thcol. ap.

Scnlüllclb l.c p-Sl- (*'Schliiflelburgibid.p.6i6. Add. Schoppcru, l.c. (y)BezaEpi(t. adConr.

Corranum p. ijl. OÜ Ad. Fechtiuml c. p. 37. (4)ScckcndorrF.fupplem. Indicis imi. (b) Ibid. &
Scultetus Annal. P. 1. p- 137. 1^9- Bucholierus Ind. Chronol. p. 5*11. (c) To. I . Op. L. I. Ep.

XV11. p. 139- («0 To. 11. L. II. Ep.LV. p. 685-. («) Wigandusl.c. p. 35-9. & Schlüflelb. l.c.

P- 33-
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jaat md. weeten en wille heeft laaten drukken. (ƒ) Waar over de anderen zo ver-

ftoort wierden dat zy fchreeven , datCapito 'ook tot een nar geworden was.

(infatuatus) (g) Men zoude wel iets willen geeven , dat hy van Swenkvelds

meeninge met was : naamentlykdat Chriftus, in 't brood, nochin geene

aardfche ftofFe te zoeken zy. (//) Men heeft ook anders geklaagt, dat

hy'er te Straatsburg , meer van haar met zyne ketteryeaangeftooken

hadde. (i) En dat alzoo dit verjaagen uit Silefie zoo weinig geholpen

hadde
, ja de yveraars maar meer fchaade gedaan , gelyk als vvy hier

booven ook aan Karelftad reeds al gezien hebben.

£n
r

zyn
ken

M- Wat nu zYne ballingfchap aangaat.zoo heeft Swenkveldzeiken Dr,

fch"

ing "
J°h- Kueüer , hier van aldus gefchreeven : „ Daar was zonder zyn weeten

„en willen, een boekje in Switzerland gedrukt, waar dóór de Koning Fer-

„ dinand opgehitft wierd , als ofhy dat boekje by zyne vyanden drukken

„liet. Ook was hy van Dr.Faber , BifTchop te Weenen , en andere by

„ den Koning aangebracht , als of hy loochende , dat Chriftus een waar-

„achtig lichaam gehad hadde , e. z. v. Waar door de Koning aan den

rt Hartog gefchreeven heeft, dat men hem zoude ftraffèn. Maardewyle
„ zyn Voritelyke Genaade zyn onfchuld onbekend was , zoo hadde het

„ zyn Genaade voor goed aangezien , dat hy voor een tyd lang , hem wat

„ aan een zyde zoude begeeven. Alzoo was hy dan niet als een fchuldige,

„ maar om zich te verantwoorden,en ongenade te vermyden.weg- getrok-

„ken. Hy gedenkt ook daar by, dathemeengenaade-brief van den Ko-
„ning aangebooden geweeftwas, wanneer hy zyne meeninge maar wil-

„de herroepen , en zich met de andere voegen : waar teegen hy zvne
reedenen inbracht, (k) Daar door is hy il! Silefie ook niet weeder te rug-

ge gekoomen , maar hy heeft zich in de Ryks-fteeden meeft opgehou-
den. In Ulm heeft hy van Martinus Frechtus , en de andere Predikers veel
teegenfpraak geleeden , alhoewel zich deeze met Bucerus en Blaurerus ,

eertyds met hem te Tubingen verdraagen hadde, waar op hy zich ook
hier na beriep. (/) Byzonder en ten langften,is hy te Augsburg gebleeven,

en hy heeft aldaar veele ook van de voornaamfte, en niet weinige vrouwen
tot zich getrokken , ook daar bydikmaals heen en weeder gereid, als

een Apoftel , gelyk een zeeker man fpotswyze fchryft , en vergaaderin-

gen gehouden. ( m ) Aldaar hy by Bonifacius Wolffhardus , in 't Jaar

1537 gehuisveft geweeft is,dien men daar over ook voor zeer verdacht en
verleid gehouden heeft, (m) Ook mag hy voor deezen den Landgraafvan
Heffen , Philips wel gefprooken gehad hebben, diehemdebooven-ge-

v™% lachte onpartydige getuigeniffe gegeeven heeft. (0) In 't Wirtenberg-
wiften- fche gebied zyn de Godgeleerde zeer fcherp teegen hem geweeft, by-

LanT zonder ZX Andrea , die ook zommige brieven met hem gewiffelt heeft:

want men de volgende klachten by hem vind: Daar is eenhoogbefwaarlyk

Mandaat , aan de Landvoogden, over my arme van Adel uit gegaan, by aldien

men my in zyn Vorflelyke Genaaden gebied betrappen konde , om mygevangen te

neemen. Alwaar men ook vermerken zoude dat ik van eenen van Adel , opgehouden

en opgeflooten wierd , dat men zulks ter/lont aan zyn Vorflelyke Genaade zoude

overfchryven. Waar uit volgt , dat de Predikanten by zulk een uitfchryven

niet geviert hebben , en hy daar door in onfchuldige zaaken , meer ver-

dacht en gehaat gemaakt is. (ƒ) En diergelyken mag wel noch al veel

meer van de yveraars teegens hem aangeftelt , en onder de hand gezocht
geworden zyn.

25. Wat
(f) Scultetusl.c. p.170. To. I. Op. Schwenkf. L.I.Ep. LXXIX.p.673. fg; SchlülTèlb. 1. c.

(b) To. I. Oper. Schwenkf. L. I. Ep. LXXIX. p. 674. (0 Crufius Annal. Suev. F. 1TI. L.XI.p*5o2 .

(t)To. II.L. I. p.63. (i)Ap.Ottiuml.c.p. 9f. (ot) Witfandus&Schlüiïd.ll.cc. (»J Crufiust.c.

p. 633. (o) Ap. Ottium p. 131. Q>)To. II.L.II.Epift. LII.p. 67$.
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,c Wat nu eindelyk die geene aangaat , welke hem gevolgt en aange- F*»'
'' p

'
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hangen hebben , zoo beklaagen zien de Godgeleerde van dien tyd daar

m er , dat 'er zeer veele van hen ge weeft zyn. Dat by hem onder de cenvon-
N

z
r
{"

n

c

l(en

Van voor-
ame

gemaa

velders in Schvvaben, ongemeen tocgenoomen , endegemecnichapder <nicm&e

Kerken veracht. (O Hy hadde veele befchermheeren onder de Edel-

lieden , in Algow en Schwaben was overal zyn zaad uitgeftrooit. CO
iDaar waaren 'er ook veele van haar indeGraubinder-landen, («) en te

Zurich wilden ze zelfs eigene vergaaderingen aanfteilen , (v) en wat 'er

ivan zulke klachten meer waaren. Inzonderheid was men heel quaalyk „

daar over te vreeden , dat 'er zoo veel voornaame Meeren , Graaven, lulJe ""

Yryheeren en Adelyke perzoonen , Swcnkv^ liefhadden en onderhiel-

den. Cv) Gclyk als men dan in zyne fchriiten , zeer veel vertrouwde

•brieven aan diergelyke lieden en groote Heeren van veele Hooven vind.

lAan hem zelve is ook , onderanderen, in 't Jaar 15-5-9, vanhetBran-

denburgfche Hof gelchreeven geworden , dat de Keurvorft met zyne

ilchriften wel te vreede was, behalven alleen in 't punt van 't Avondmaal,

idat hy ook gaarne met hem wenfehte te lpreeken. CO De Geleerde, die Knuu-aid

;
inzonderheid onder zyne vrienden genoemt werden , waaren beneevens

: de gedachte Capito , D^.Joh.Valentinus , Craboaldus of Krautwald', Pfarheer

en Profefjor, of Letlor in Lignits , en gelyk hem andere noemen een Canu-

, nik , die in 't Jaar i> 23 , al te Lignits, over de Zendbrieven van Pauhs ,

in 't Kloofter , opentlyk belydenis gedaan hadde, 00 en dieookbyde
vyanden zelfs geroemt werd, dathy een goed eenvoudigman is geweeji , en

; den Godsdienfl lief gehad heeft , C^) andere noemen hem een geleerd man.

Doch wat hy daar over al heeft moeten lyden , zulks werd in Swenkvelds

[fchriften , overvloedig verhaalt, byzondervandieveelerhande befchui-

< digingen , CO wanneer men hem ook al onder de oproerige Weederdoo-

1 pers geflelt heeft, C<0 Beneevens deeze wierd ookjoh. fVerner , ofgelyk
' hem andere noemen , Joh. Sigismund iVerner $ item , Sigmund Rengersdorffer,

met de Poftil bekent, uit welke Flacius een gantfeheregifter van ketteryen

getrokken heeft. CO Men fchryft ook aan deezen den Catechismus toe

,

die in't Jaar 1546, met Swenkvelds voorreede gedrukt , en in 't Jaar 1600

weeder herdrukt is , insgelyksook det'zaamen-fpraakvan Chriftus ver-

hoogingeenvemeederinge. (ƒ") Gelyk als men van Krautwalden , een La-

tynlch boek , noch heeft , genaamt Novns Homo , en gedrukt in 't Jaar 1 584

in 8°. De eerfte heeft in 't Jaar 1 549 , met Melanchthon te Wittenberg,een

t'zaamen-ipraakegehouden,en dewyle hy het nietweederroepen wilde,en

ook heimelyk met dezynenhet Avondmaal gehouden heeft , zoo heeft

men hem afgezet , en alle de Swenkveldiaanen onderdrukt. Cg)

26. Om nu noch aan eenige te gedenken , welke men onder Swenkvelds Andete.

aanhangers vind , zoo heeft hy onder anderen , aan een zeeker Prediker

te Landau , Mr.JohanBadern , zeer vertromvelyke brieven gefchreeven ,

1 (/;) doch of deeze onvervolgt gebleevenis, vindeik niet. Hy verhaalt

ook van een ander Luterich Prediker , die hem 1 ojaaren lang hadde hel-

pen vervolgen, en die nu van den Heere Chriftus weeder gebracht wis. CO
11. Deel. Nnn Van

(q) Frid. Lucxl.c. (r) Ottiusl.c. p. 61. (x)Ibid. p. 103 (t)Ibid.p. 1 ló- (ujp. 15-2. (W) p. 177.

Add. Wiganduslc.p. 3. «364. (y) Frechtus ap. Fechtium l.c. Hier. Pappusap. Ottiuml c pjió.

(*) To. 11. L. I. Operump. 461. (4) Secrcendorö'. l.c. Scultctus l.c. p. 15-6. & 169. (t)Schlii(Tc'-

bure 1. c p. 20. (c) To. l-L.Lp.8f4. (<0 Kromayer. H. E. p. 5-91. (c) Ap. SchlüiTdburg. L X .

p. 2jr. ftqq- ( ƒ ) üttius l. c. p. 108. (g) Seckend. l.c. (/;) To. I. L. J. Ep. LXXIX p. 630. (i)Tó.ll'

.

L.U.EpXXCI.p.940.
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ja» md. Van den Profeffor Mathefeos te Tubingen , Samuel Siderocrates , oïEifen-

j°
d

,MDC
' menger , is nu reeds al eenige maaien gedacht geworden, hoe hy van o',

«s. Andrea , vooreen Swenkvelderaangegeevenis, en zichopentlyktee-

gens hem verantwoord heeft , enhoehy zich ookopzyn Swenkvelds,

voor de gantfche Univcrfiteit verweert heeft : waar van zyn eige verhaal

zeer wei te leezenis. Hy is anders een trefielyk Medicus geweeft , enhy

werd weegens zyne ootmoedigheid en godzaaligheid zeer hoog geroemt,

ook is hy wyt en breet gebruikt , en zelfs van Chytraus hoog gehouden

geworden. (£) In Silefie werd 'er noch een Prediker genoemt Eckelius,

die ook daar door afgezet is geworden.(/)En een ander,Benedict Meler,tee-

gens welken , in 't Jaar If6i, de Wittenbergfche77^ö/^M^» ten ant-

woord gefchreeven hebben , engeoordeelt, dat hy met den Sivenkveldfche

geeft hart bevangen ivas. (jn) Te Straatsburg was een Raadsheer , genaamt

Mich'del Theurer , die daarom zyn ampt needer leide , op dat hy tyd had'

de , om ineenfchrift , Swenkveld te kunnen verdeedigen: en een ander,

genaamt , Michael Elwein , verdeedigde hem ook teegens zyne aanklaa-

gers. («) In Ulm hadde hy een vertrouwt vriend aan een Raadsheer , ge-

Hemhei- naamt iValther Ehingern , gelyk men uit zyne brieven ziet. Zoo is ook een

Prediker , met naame Bernhard Herxheimer daar o ver afgezet, waarvan
zyn boekje , neevens een fchrift : Fafsnachts Kiichlein te zien is , detytel

van 't boekje is : Bekentenis van 't Chrifielyke geloove , van BernhardHerxhei-

mer , afgezette Pfardienaar en Schoolmeefter , in Chriftus Jefus , de Heere der

De naam heerlykheid, tot prys eneere bekent, e.z.v. in 8°. (0) In de volgende tyden
vei

n
de?s

e

aan en tot nu toe , hebben de Lutheraanen en Gereformeerde , malkanderen

geelen?' zelfs met deeze naamen uitgefcholden , gelyk hunne fchriften wel te

kennen geeven. En het heeft ook aan zulke lieden niet ontbrooken, die

men zoodange naamen met hoopen opgelegt heeft,by aldien men maar ee-

nig teeken van zulk eeneleereby iemand kon vinden, gelyk als eene be-

roemde Holfteinfche Poëterze klaagt

:

Komt iemand hier en zegd van geejl ,

Word als de pefl gehaat , gevreefl ,

Ja als een Ketter aangeklaagt

,

Gevangen , of uit 't land gejaagt '•

Genoemt Swenkvelder of Phantaft,

Rofencruiker, Enthufiafl,

Chiliaft, Weigelianift

,

Davidianer , Neutralift,

Wie niet met d'allergrootfte hoopen ,

Den breeden voeg ook willen hopen ,

Maar zich naar Chrifti leere houden

,

Die zyn gehaat, by jong en ouden, (ƒ>)

En men klaagt nu noch, datSwenkveldeenvry groot deel van zyn zuur-

deeg in Silefie nagelaaten heeft , het welke ook onmoogelyk , naar zyn
Huniof.

aanZ)
-

en nee i fchoon afgeveegt kon worden. Ondertujfchen
,
gelyk men daar

by geftelt heeft , leefden zy (lil en ingetoogen , xoaaren getrouw , in hunneplich-

da
C

ag

d
fche ten aan hunne Overigheid , met betoonen van eenfchuldigegehoorzaamheid , bui-

dê^
1"1

ten de vergaaderingen en lieten ze zich niet weeren. Totophéedendeezendag
is daar noch zaad van over , het welke men noch meeft vind , ontrent

Spitsberg in 't Goldbergfche gebied. Van waar men zegt: Dat de Satan

wet
&) Vjd. Melch. Adami in vitisMedic.FreherusTheatr.Chytr. Epift. p. 301. (/)Scultccusl.c.

P.ll p.389. (w)Gonfil.Wittcb.To.I.p. 770. (») Ap.FcchtiumEpilt.Theol.p. ƒ74. (o)To.II.
L. f.p. 271. (p) Vid.Ottiusl. c.p. 24Q.261.34j. AnnaOvenaHoycringeiluicnePoem.p. i6j\&.

Poleinici univerfe.
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,»« „„ uk vol Swenkvelders door de lugt gevlogen is maar hy badJe aan den berg £«™Q
.mer een **

it
arooit fj)Door welke fpot en fmaat zich echter weinige

fe55&2^^ de Uitgeef der SwenkveldUche fchriftfn

cefchreevcn heeft: „Dat veele gocdhertige enyver.gemenfchen, door

r Z «renaade met heete zuchten en eene hertelyke begeerte
,

in de

1 oHuurhie fcheuringe der Godsdienft , naar de rechte vafte Apofto-

'''•SlperedesEuaneeliumsJefuChrirti, traclueden en onderzochten,

"de orenbaaringe van God, alsmtdezaal.gmaakendekennifleChrift,,

"de n'ar den Geeft is , een verlangen hadden en tot trooft van haare

"Selen dieookernftigaannaamen, welken de Heere ook hun verftand

raèopenthadde , 7 oo dat zy de Leeraars en leere van die partye, uithec

h I desH Geefts, met een onzydig en eenvoudig oordeel begonnen

"«beproeven , en wat recht en goed is ,van wie het ook gezegt word,

I „ te be
ïl
OU

,

ei

hy ze ive heeft den quaaden waan van een fêSarhd&t mee-
1

de vin hem willen afweeren. „ *P*»h*Whadde noch verzaamelde
,
voor

Vïh zelfs eeniee eigene Kerke: maar hy wyft de menu?hen alleen op den

"
HeereChriftus, en opden invloed van zynegenaade door het geloove:

ofSwenk

:; opdat wy in alles hem voor onzen een.gen VerlofTer.He.land en
.

Zaahg- gu.

deer mochten leeren erkennen. Ik weet van geenen S wenkveldfchen
geweeft«

"
i ,„„ rrt Wv hebben geene vergaaderingen, noch afgezonderden

"T J' Kerke Gelyk ook wy , diedeeze leere van Chriftus, of van
„hoop oi iv j , | ij fLpLUp. veerweiniue zvn. die wv

rnroem belyden en de zelve liefhebben, zeer weinige zyn, die wy

üeeren of kennen , nadien wyinde verftrooyinge, alleen maar in den
"
Geeft der genaade verzaamelt zyn : Wy zonderen ons ook niet met den gg^

" ucu & r.i „ A<*n inrWpn nt-.iip Chriflris bemind.en crod- rine."
wandel en gemeenfchap van den anderen ahdie Chriftus bemind.en g c

"
, Ha leeft hy zy ook wie hy wil , devvyle wy weeten dat God onder

''allede gezintheeden ookdezyne heeft die de waarheid in 't verbo r-

'aen of naderhand met 'er tyd opentlyker koomen te erkennen, haar

'lot boete begeeven , en Chriftelyk beginnen te leeven. Doch wat den

i^ttedyken Kerk-zeedigen Godsdienft aangaat ,
fcheiden wy onsal-

Wnlvk vandat geene af, het welke wy voordwaalend, ofargodifch

"
en onrecht erkennen , en 't geene wy met een goed geweeten niet kon-

j „ rt^ Findelvk , om ook iets te vernaaien van zyn dood, daar Dood.

afThtber cht eenigz.nsongelyk Eenigeftellen het Jaar ,«0 en wel

dat d^ in Schwaben zoude zyn gefchied(«) Andere het i, 6 1 Jaar. na

de geboorte van Chriftus , en het -« Jaar zy nes ouderdoms, het geene

««kw^rachtie is en van veelen werd beveftigt. (x) Zommige melden

,

dat hvMn zyn ridderlyke plaats 0#, ?gbegraayen zoude zyn .
daar men nu

noch zvn «.ffteen , neevens zyn dnnkfchaal in de Kerk tetoonen

weet, als meedebooven des zelts afbeeldinge ,
deeze verzen:

„échtoencHfeto gcbo&rn Uon edlem .^tamm

Biel büchct fdr.icb/ madjt nut groffm nam;

HUcin arfid mir mein fcrjtoarmcrrp /

Berfurtjt titel leut mit lift Dabcp. (y )

Dat is

:

Swenkveld , van Eed'len Stam gefprooten ,

Veel boeken fcbreef tot 's naams vergrooten.

Nnn x Mj

„™ ,„'i« (r)To U.prxf.(i)Imbericht,wieaufderLutherifchenInqui-
^Frid.Lucxl.c.p.309-5^44^^

Graf-

fchirfi.
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jaar md. My lu(t' alleen myn fivermery ,

'k Vervoerd' veel volks door liji daar by.

zacht en £)e omftandieheeden zynes doods werden aldus verhaalt 5 dat hy de uu-

einde. re zynes doods van te vooren wel geweeten heelt , geen groot pyn ofby-

zondere ziekte gevoelde / zyne leere op 't laatft noch beveftigt , en

een Hemme gehoort heeft: Op, op, in den heemel ! Diergelykenftemme

hy ook by den uitgang uit zyn Vaderland haddegehoort: Op, op, uit het

vuur ! Waar by hy in zyn bedde was opgeftaan , met de handen hadde ge-

klopt , en overluid gelachen. Vorders heeft hy zich teegen de fmaadhee-

den zyner vyanden, hertelyk getrooft , met de woorden van Chriftus,

en altoos zyn gebed tot hem gedaan , ook geduurig de zaaken van den

Heere Chriftus in zyn mond gehad, en hem voor zyne vyanden gebee-

den. Daar beneevens is hyaltyd vol trooft en vreugde geweeft, zoo dat

hy zeide : ,, Hoe zeer hy zich verwonderde over de geruftheid , die hem
„ de Heere gaf,daar hy hem niet in den heemel nam. Waar op hy ten laat-

ften deeze woorden heeft gefprooken : „ O Heere Jefus Chriftus ! laat u

„uwe zaake , en het begofte werk uwer openbaaringe aanbevoolen zyn.

,, Verwek anderen.die uw Woord in alle onvervalfchtheid voordragen tot

„ uwen lof. Dus heeft hy zynen geeft in de handen van Chriftus be-

voolen, enhy is in zyne rufte in gegaan, op den 10 December, desjaars

1561.(2)
28. By dit korte verhaal der Hiftotie van Swenkveld , zal ik noch een

kort uittrekzel van zyne leere hier by voegen , het welke een oud Predi-

ker , genaamt Joban Werner heeft opgeftelt , en dat Swenkveld zelve in eene

voorreede , voorliet zyne erkent heeft. Detytel daar van is als voJgt:

Een nieuwe recht Chriflelyke Chatechifnuis , voor de kinderen Gods , gefleltopde

artykelen van 'tgemeene verbond des Chriflelyken geloofs.

Vraage.

Welke is degrondvest van onze zaaligheidi

Antwoord.

Jefus Chriftus, 1 Cor. m.
Wat is Chri(lus ?

Jefus Chriftus is de eenig-gebooren Zoone Gods , waare God en waare
menfch, die is de grondfteen onzer zaaligheid. Matth. xux. 'job. 1.

Waar uit weet gy dat ?

Voor eerft weet ik zulks uit Gods des Vaders genaadige openbaarin-

ge , als meede uit het Verbond des algemeenen goddelyken geloofs.

Mattb. xvi.

Welke is degemeene lelydenijfe des Cbriflelykengeloofs ?

Ik geloove in God den Vader, den almachtigen Schepper des heeraels

en der aarden.

Hoe ver/laat gy dat ?

Alzoo , dat God , die van eeuwigheid een Zoon heeft voort gebrachr,

waarom hy ook Vader genaamt werd , en de zelve eenig-gebooren Zoon,
die het Woord , deWysheid, en de Kracht des Vaders is, alle dingen

heeft gefchaapen.

Is de menfch ook zoogebrekkelyk , en in zonden gefchaapen ?

De rnenfch is wel en goed zonder zonden gefchapen,maar de oude flang,

de booze geeft heeft hem bedroogen en verleid, zo dat hy God ongehoor-

zaam , en een zondaar geworden is; daardoor dan het oordeel Gods,
naa-

(0 Jacob Held Endfchaft und aufioflung des mannes Gottes Cafe. Schwenkfelds edit. Anno
1597. in 8e.

,
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naamelyk , de dood en verdoemenis over den menfchenisgekoomen. jaarMD.

Zyn dan alle rnenfcben zondaars en verdoemde ?

Van natuure en weegen haare eerfte geboorte , zyn alle menfchen , die

vanden ouden Adam voort koomen , zondaars , verdoemt, kinderen

des toorns , en alle te zaamen ondeugende geworden : doch God heeft

na zyne grondelooze barmhartigheid, de menfchen door zynen eenge-

booren Zoon , door den welken hy hem in den beginne gelchaapen had-

de . ook weeder herüelt en beeenaadigt, als ook van den eeuwigen dood ,

heile , en verdoemeniffe verloft.

Wie is de zelve Zoon ?

Het is Jefus Chriftus onzen Heere , want alzoo bekennen wy : Ik ge-

loove ook in Jefus Chriftus zynen eenig-geboorenen Zoon, onzen Hee-

ire.
Joh. xi.

Waarom noemen wy hem onzen Heere ?

Daarom voornaamentlyk , om dat hy ons uit het geweld van den ty-

rannigen Heere , naamentlyk van den boozen geeft heeft verloft , en met

zyn dierbaar bloed ons voor hem en zynen Vader tot een eigendom heeft

weeder gekote , wanneer naamelyk , dezelve Zoone Gods , waare God

,

het Woord, endekracht Gods des Vaders, menfeh is geworden.
Hoe is zulks gefchiedi

Alzoo dat den Engel tot de maagd Maria zeide, deH. Geeft zal van

booven af in u neederdaalen , en de kracht des Allerhoogften zal u over-

fchaduwen , daarom ook dat heilige, dat uit u gebooren word , zal Gods
Zoon genaamt werden. Luc. 1.

Waar uit weet gydatï

Daar uit weet ik het , dewyle ik geloove en belyde , dat hy ontfangen

is van den H. Geeft , en gebooren uit de maagd Maria.

Hoe verftaat gy dat ?

Alzoo dat in 't neederdaalen des H. Geefts , en in de overfchaduwen-

de kracht des Allerhoogften , het Woord Gods, in en van het lichaam

der H. Maagd , heeft vleefch aan zich genoomen , wanneer de Zoone
Gods in haar is ontfangen , {Verbum incarnatum een vleefch geworden
woord) en daar na uit haar is gebooren een waare God en waare men-
fche , welke is Jefus Chriftus , een Zoon van God en de Maagd. Luc.i.

Efa.su.
Waarom is dat gefchiedt

Daarom, om dat de menfehelyke naiuure in Adam, door de zonde
zynde verdorven , wy alle zondaars en verdorvene menfchen geworden

zyn , en ook niemand zich zelven heeft helpen konnen 5 derhalven heeft

dan God , uit zyne zonderlinge goedheid en meededoogen , eenen ande-

ren nieuwen menfche , den heemclfchen Adam , willen laaten gebooren

worden, die niet des ouden Adams , maar Gods Zoon zoude zyn : zoo
dat wy door den zelven, van onze zonden bevryd en verloft werden , en

dat is Jefus Chriftus onzen Heere en God. in welken alle onze zaalig-

heid is enbeftaat Rum. y. 1 Cor. xv. Eph. u. 1 Cor. v. Gal. iv. 1 Cor. 1. Aü. iv°

Hoe zyn wy dan door Gods Zoon , Jefus Chriftus , verloft ?

Alzoo , dat hy onder Pontius Pilatus, heeft geleeden , gekruift
, ge-

ftorven en begraaven is geworden.

Hoe verftaat gy dat ?

Alzoo, dat ik geloove en belyde , dat Jefus Chriftus God en menfeh,
in eenigheid desPerzoons , waarachtiglyk heeft geleeden

5
ja, dat niet

de bloote menfeheid alleen , noch de eene natuure van den anderen

afgezondert zynde , maar dat God en menfeh , de Perzoon des eenig-ge-

Nnn 3 boo-
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boorene Zoone Gods , heeft geleeden en onsverloftj datdegantfche
eenig geboorene Zoone Gods , voor onze zonden waarachtig aan 't kruis

is geftorven , zoo wel als hy waarachtiglyk van de maagd Maria , Goden
vnenfch , in een Perzoon , een gantfche Zoone Gods , onverdeelbaar is

gebooren.

Waar is hy dan begraaven ?

Ik geloove en belyde , dat Jefus Chriftus, nadat hy aan 't kruis is ge-

ftorven , van 't kruis genoomen, ook na de Schrift begraaven is : en niet

alleen begraaven , maar ook needergedaalt ter hellen. Eph.iv.

Hoe verftaatgy dat ?

Alzoo, dat ik geloove en bekenne, na dat Chriftus aan 't kruis, door.,

den dood is vrygeftelt, dat hy als het eeuwige Woord, vereenigtzvn-

de met de ziele , na beneeden is gedaalt, tot inde helle, aldaar in den
geeft , de geloovige Oudvaders heeft bezogt , haar het Euangelium ver-

kondigt , dezelve verloft , en uit de gevangenis gevoert. 1 Petr. 111. Joh. n,

1 Petr. iv. £/xui.
Hoe is dat toe gegaan ?

Alzoo , dat hy , naamelyk de Heere JefusChriftus, uit den dooden
weederom is opgeftaan , gelyk ik ook met de H. Chriftelyke Kerke

, ge-

loove en belyde , dat hy ten derden daage weeder is opgeftaan vanden
dooden. Matth. xxvuv Marc.xvi. Luc. xxiv. Joh. xx.

Wat gedachten hebt gy by deezen Arrykel des geloofs ?

Daar by bedenke ik, hoe dat Chriftus , het almachtige Woord , met
de ziele vereenigtzynde, den Satan in zyn Ryk , bezocht , beftreeden

,

en overwonnen heeft : de geloovige zielen uit de helle heeft gevoert , zyn
heilig lichaam van den dood weeder opgewekt , en alzoo een heerlyke
zeege-praal van overwinninge gehouden , zoo dat zich de heeme-
len daar over verheugt hebben

: en dat hy alzoo een oorzaak der eeuwi-

ger zaaligheid is geworden , voor alle de geene , die in hem gelooven.

Is dan de zaaligheid alzoo door den dood, en door de

Opftandingevan Jefus Chriftus verworven*. '

.. Ja, de zaaligheid en hoope des eeuwigen leêvens , 'is denmenfchen

,

door de dood en opftandinge des Heeren jefuChrifti verkreegen
, maar

ook moefte de Heere Jefus Chriftus ten heemel vaaren
, gelyk ik derhal-

ven ook geloove en belyde , dat hy ten heemel opgevaaren is , zit na
ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders , van waar hy zal wee-
der koomen 6m te'oordeelen deleevendeen dedoode. Rom. iv. jtt.ü^

pf.Lxvn.
Hoe verftaatgy dat ?

Alzoo , dat ik geloove en belyde , dat Chriftus Jefus, God en het

eeuwige Woord , 't welke vleefch is geworden, zyn vleefch ofaange-
noomene menfchheid , in den heemel heeft gevoert , en zyne goddelyke
klaarheid en heerlykheid gantfch gelyk en eeveneens heeft gemaakt , dat

:

alzoo het vleefch , met het Woord vereenigtzynde, nu in een godde-
lyke kracht en macht , een Heere Chriftus, aan de rechterhand zynes
Vaders , met den Vader in eenegelyke heerlykheid leeft , werkt en re-

geert 3 en dat de Zoone Gods, Jefus Chriftus, in zoodaanigezyneen '

zync c Vaders heerlykheid , zal weeder koomen om te oordeelen de Iee-

vendige en de dooden. 1 Petr. 1. Matth. xxvi. Mare. xvi. Apocal. vu.

JJaarom heeft Chriftus moeten ten Heemel op vaaren ?

Daarom, op dat de menfche Jefus Chriftus,- van God zynen Vader, tot

een heemelfch Koning wierdegekroont.en het rykeGods moefte aanvaar-

den , om het aan alle geloovige meede te deelen ; dat onze Heere Tefus

^ Chri-
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Chriftus , ook zelfs na zynen vleefche , van den Vader de toezegginge des j>» i*a

H. Geefts ontfing , en de zelve over bet vlees van alle geloovigen uitgiet

,

<ot MDC

idaarom is hy ten heemel opgevaaren , naamelyk , op dat hy den menlctien

de heemelfche gaaven in haare herten mocht geeven , en haar met denH.
Geeft vervullen , rechtvaardig maaken , en ook de verworvene zaalig-

heid aanbrengen en meede deelen : opdat ze dezelve deelachtig , en tot

het erfdeel van het Ryke der Heemelen, door den H. Geeft verzeegelt

en verzeekert werden mochten. Daarom ik ook geloove in den H. Geeft.

Hek. n. AÏÏor. 11 Epb.i.

Wat is de H. Geefl >

Hy is waare God , met den Vader en den Zoon, eeneenigGod, die

van den Vader en den Zoone uit gaat, die de herten der uitverkoorenen

heiligt , met genaade vervult en vervaardigt , zoo dat ze geiooven kinde-

ren Gods te zyn , in alle goede werken wandelen , en eeuwig zaalig

werden. Joh.xvi. Jer. xxvn. Jtfl. 11. Hebr.vm. Aftor.u. Rom.xvi.

Welke zyn de uitverkoorene en kinderen Gods ?

Het is de H. Chdftelyke Kerke , daar op dan volgt de gemeenfchap

der heiligen , daar van ik zegge , dat ik geloove en belyde een H. Chrifte-

lyke Kerke, de gemeenfchap der heiligen. Matth. xvui. Eph.iu.

WatisdeH.ChriflelykeKerke*

Het is het getal der uitverkorene en verordeneerde ten eeuwigen teeven*

.

en het zyn alle waare geloovige , weedergeboorene menfchen , in wiens

herten Chriftus door het geloove woont : want ik geloove, dat 'erop

de gantfche aarde , ook onder alle Seften ofteegenwoordige partyen , God
de almachtige de zyne heeft , dat is, een vroom, heilig, uitverkooren ,

en byzonder volk , en goedhertige menfchen 5 dewelke zyn van eener-

leye liefde tot God, gelyke erkentenis, en van een leevendig geloove in

Jefus Chriftus , begaaft met den H. Geeft. En fchoon zy wel door de

gantfche weereld , na haare lichaamen zyn verftrooit, zoo zyn ze doch

eenig in 't geloove , en in Chriftus Jefus door zynen Geeft t tot een

lichaam verzaamelt. Dit is dan de H. Chriftelyke Kerke, dieheerlyke

I Bruid , en 't lichaam onzes Heeren Jefu Chrifti , in wiens Kerke ook de

I gemeenfchap der heiligen is, die niet anders meede brengt, dan dat alle

de waare leeden der Chriftelyke Kerke , door Chriftus heilig, en aan

alle des zelfs heemelfche goederen , genaaden en weldaaden , )a ook aan

Chriftus zelve , als aan het Hoofd der Kerke , deel en gemeenlchap heb-

ben , ook onder malkanderen als leeden eeneslichaaiws , in de liefde en

volle vreeze Gods leeven. AÏÏor. xrx. cap. xx. Tit. u. 1 Petr. 1. £//>. IV.

|i cap.ii- vers 1). Col. ui. iCor.xn. Col . 1.

Hoe komt de menfch in deeze heilige verzaamelingf en gsmeenfcha[>?

Door het leevendig geloove in Jefus Chriftus, endóóardeszelfswadre

erkentenis , want zoo haaftalsdernertfcb: 'm Chriftus va<» herten gelooft

,

Chriftus recht erkent , en in den naame van Chriftus boete doet, zoo

werd hy alzoo door den H. Geeft nieuw uit God gebooren , zo© komt hy

in de gemeenfchap der heiligen , werd'ChrifJus als den Hoofde ingdyfc,<

en een lid van de Chriftelyke Kerke , i»de welke ook is de vergeevinge

der zonden 5
gelyk ik ook dieshalven geloove eene vergeeving^ der

zonden. Luc. xxiv.

Hoe verftaatgy dat l

Alzoo , nademaal wy alle , gelyk als gehoort is , vannatüurenzort-

daars zyn , en dat immers geen zondaar ( den welkende zonde niet uit

genaade vergeeven , en die niet doorliet bloed van Chriftus , daar af ge-

reinigt > geheiligt en afgewaflchen werd') in de» heemel kan koomen ,

zoo
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ja« md. zoo geloove ik , dat alle boetvaardige en waare geloovige menfchen, dien
totMDc.

jiaare zoncje berouwt, diedaarvanafftaan, zich aan den Heere Chriftus

overgeeven, ook een nieuw leeven in Chriftus beginnen, engelooven,

dat Chriftus voor haare zonden, en de zonden van alle menfchen, door

zyn lyden , dood , en bloed vergieten alleen genoeg gedaan heeft , waar-

achtiglyk alle zonden vergeeven worden t dat haar ook door Chriftus,

altoos verdere genaade werd gegeeven , waar door zy alzoo , in het waare

geloove in Chriftus , tot een volkoomen man opwaffen , en in een nieuw

Chriftelyk leeven , tot aan haar einde toe volharden, Attor.u. Hebr.x.

cap. 111. Rorn. u.

Zègmy dan , wanneer de menfch in het waare geloove (terft ,

waar heene hy vaart ?

De geloovige menfch , die in Chriftus komt te ontflaapen , die werd
ontbonden , en zyn ziel geraakt in de eeuwige ruft en vreugde in Chriftus,

zyn lichaam werd tot affche en aarde, doch Chriftus als den Heere, zal

hem ten jongftendaageweeder opwekken, daar dan lyf en ziel , vanalle

waare Chrift-geloovige , ter eeuwiger heerlykheid , endegemeinfchap

des weezens van Chriftus onzen Heere en God, in de opftandinge des

vleefches , weederom vereenigt zullen werden 5 daarom ik dan geloove

en belyde , de weeder opftandinge des vleefches. Aclor. 11. Hebr. x. cap. 111.

Rom. n.

Maar , hoe moet dat toe gaan ?

Alle , die in de graaven zyn , zullen de ftemme van den Zoone des

menfchen, onzen Heere Jefus Chriftus , hooren : enzy zullen voor hec

licht koomen, enopftaan, en die het goede gedaan hebben , zullen op-

ryzen ter opftandinge des leevens, doch die het quaade gedaan hebben,

tot de opftandinge des oordeels en der verdoemenis. Joh. v.

Zoo gelooft gy , na dit leeven het eeuwige leeven ?

Ja ik geloove , dat 'er een eeuwig leeven is
5
gelyk als dieshalven de

Heere Chriftus fpreekt : Wie in my gelooft, die heeft het eeuwige lee-

ven ; en hy , naamelyk de Heere Jefus Chriftus, is waare God en het

eeuwig leeven. Amen! Joh.vi.}. ijoh.v.

§ 19.

Van de Sacramenten van Jefus Chriftus , en de Chrifrelyke Kerke.

Wat achtinge hebt gy voorde Sacramenten van Jefus Chriftus ,

en de Chriftelyke Kerke ?

Dewyle ik geloove in Jefus Chriftus onzen Heere en God , zoo houde
ik van de Sacramenten, het geenehy zelfs geleert en verordent heeft te

houden. Joh. xx.

, JVat leert dan Chriftus van de Sacramenten >

Van den Doop leert hy alzoo : Johannes heeft wel met waater gedoopt,
maar gy zult gedoopt worden met den H. Geeft. Aclor. 1.

Hoe verftaatgy deeze woorden >

Alzoo, dat'er tweederleyeDoopis, de eene in waater , en de andere
in den. H. Geeft : en dat de Dienaaren der Kerken van Chriftus, in 't recht

gebruik met. waater doopen , maar dat Chriftws zelve alleen met den H.
Geefr doopt. Matth.m. Joh.u

Is ook den Doop van nooden tot de zaaligheid ?

Den Doop onzes Heeren Jefu Chrifti , die in den H. Geefc gefchied , is

aan alle menfchen noodig ter zaaligheid : want het isdeninnerlyken
Doop , en het Wafch-bad der weedergeboorte , der reiniginge en ver-

nieuwing des herten , door den H. Geeft , in het Woord des leevens

,

welke is Jefus Chriftus. Joh.yan. tit.m. 1 Cor. vi.

Heeft
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H<tffr niet Chriftus aan zyne Difcipelcn bevoolen , J»« md

J , . i / „ tot MDC.
«af se we/ waater zouden doopen ?

Ti hv heeft gezegt tot zyne Difcipelen,wanneer gy zult uit gegaan zyn

A antfche weereld , zoo verkondigt het Euangelium aan alle ichep-m
.|

C
^

al wie gelooft en gedoopt werd , "die zal zaalig werden , doch die

nieteneelooft, die zal verdoemt werden. Marc.xvi.

Hoeverjtaatgy deeze reede van Chriftus >

Alzoo dit Chriftus aan zyne DLfcipelen bevoolen heeft , na dat hy
.*

den H Geeft haJ.de gegeeven, te predikende boete en vergeevinge

A 7 onden
' in zynen naame aan alle volkeren , die dan zouden gelooven,

boete doen', vergeevinge der zonden onttangen, en gedoopt werden

,

die zouden zaalig worden.

Is 't Jan niet genoeg , wanneer een menfch met het uitterlyk Doopwaater

aedoopt werd , dat hy een Chriflen zy , en zaalig werde ?

n neen maar 't en zy dat iemand van hooven af ,
uit waater ert

den H. Geeft gebooren werde , anderzins kan hy het ryke Gods niet zien.
.

I "- llL

noe verftaatgy deeze woorden ?

Alzoo , dat niemand zaalig werden kan , 't en zy dan, dat hy een nieuw

menfch werde. .

Hoe werd men een nieuw menfch >

\v mneer iemand met heemelfch waater , door het leevendige Woord

r A* Tefus Chriftus , in de daadelyke kracht des H. Geeftes
,

in zyn

le«e en ziele vernieuwt, van zonden afgewaffchen , inwendig gedoopt

en oezuivert werde. Joh.iv.eay Ezech.xxyu
c & Ey lieve, hoegaat dat doch toe >

God de heemelfche Vader, die zynen Zoone Jefus Chriftus, vanden

j a nnuewekt en aan zyne rechterhand in den heemelfchen

Ar „Vk heeft
,

'doet hem geworden uit genaade, een kind en erfge-

ftaat geftelt heat ,

^ Jefus Chriftus, als door den onver-T f'ken^d in 1 t Woord der waarheid , 't welke hy uitgiet door

r H
y
GÏft in 'dé herten der uitverkoorene ,

zoo dat ze God den Va-

ï Pn Chriftus zynen Zoone , met zyne weldaaden erkennen
,
en door

ggd^ft»^*^ Aüor,, Pfcz. joh,. Jacket,,

Joh. xvtt. 3*/\ dm weet je me„fcbe dat hy nieuw gebooren is >

7 vn hert zin en gemoed , zyne gedachten woorden en werken

,

y
uTe en zich? hy verlaat het quaade , hy Devlyt.gtzichom het goe-

verwiflelen zien
, y

zonde ftorven

;

cn in den dood van

£% .e'doopt om voortaan Chriftus te dienen ,
God te looven

,
en

^Ïefdllynes naaften , zyn leeven lang te wandelen. Eph. iv. i Pet, in.

Rom. vi. i Jffh

T ™/Jt

U

jJ;je z0nden door den Doop van Jefus Chrijlus

geheel en al we^genoomen >

m -«„« „och wel eeniee overblyfzelender zonde ,
daar teegen de

B
efoov?G;en van Gol niet werden toe gereekent tot verdoemende. Joh.

XU1 -
Gal

'lre
rdendandezondenindenmater-doopnietwegge^^

TV veraeev nge der zonden is in het bloed van Jefus Chriftus, en niet m

^^^^^^^^^^f^ ^"^^ i Joh,.
oehooKiu

mtis dan de Waater- doop >

De Doop des Waaiers, wanneer die in een recht gebruik, nadeleere

II. Deel.
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jaar md. en wille der inzettinge van Chriftus gehandelt werd, zoo is die den geloo-

vigen een uitterlyke indachtigmaakinge , openbaare betuiginge , ofbe-

kenteniffe der genaaden-gifre en het gefchenk van God , die den gedoop-

ten van God den Vader , door Jefus Chriftus zynbeweezen , en ook

noch beweezen werden , naamentlyk, dat hy inwendig in zyn herteen

geweeten gedoopt zynde , van zyne zonden is vernieuwt , door het

bloed van Jefus Chriftus afgewaflchen , en met God bevreedigt. Zulk

eene innerlyke reiniginge en afwafTchinge der zonden nu , is de waare

Doop onzes heemelfchen Hoogen-Prieftets , Jefu Chrifti , die in den

H. Geeft gefchied , als welke door den uitterlyken Waater-doop , die,

uit de bekentenis der goddelyke eenigheid in de Drieheid , of in den naa-

me van Jefus Chriftus gefchied , by den uitterlyken menfche werd betuigt

en bezeegelt. Op gelyke wyze , als hetlichaamelyk waater rein maakt

van de lichaamelyke vüiligheeden des lyfs , alzoo zuivert Chriftus, het

heemelfche waarer , in de werkinge des H. Geeftes , de Chrift-geloovige

ziele van de innerlyke en geeftelyke onreinigheid der zonden , maakt een

goed vroolyk geweeten , door zyne heilige opftandinge van den dooden.

Hebr. ïx. en x.

Zeg my , word niet iemand een Chriflen , wanneer hy uitterlyk

met waater werdgedoopt i

Het uitwendige zichtbaare waater maakt geen Chriften, maar de re-
'

geerende Heere Jefus Chriftus in den H. Geeft , door de weedergeboorte

en deelachtigheid des Geeftes Gods , jadesleevendigengeloofs, daat
'

door de menfch Chriftus aantrekt , in Chriftus werd ingelyft , van Chri-

ftus door zyn Geeft gezalft , en die Chriftus met zyne weldaaden, naden

Geeft gevoellyk recht erkent , dat maakt een Chriften. Rom.ux. ijoh.w. '

Doch , wat het gebruik en ampt van 't uitwendige doop-waater zy , zulks
|

is teegenwoordig en ook van te voorenalgehoort, daarom zal het niet

genoeg zyn , wanneer iemand uitterlyk gedoopt werd, dat hy daarom
voor God een Chriften zoude zyn , maar het is de Heere , die het gedyen

geeft , en men moet het inwendige van 't uitwendige , in den handel Gods
behoorlykonderfcheiden, iCw.iu. gelyk ook Petrus doet. iPetr.m.

Waar aan zalmen dan een Chri(le>; kennen ?

De Heere Chriftus fpreekt ; daar aan zal men bekennen , dat gy myne
Difcipelen zyt , dat gy malkanderen zult liefhebben: want de liefde is

een gaave des Geefts van Chriftus , alwaar die niet is , beneevens het

leevendige geloove , en de andere gaaven des H. Geefts , daar en is ook
geen Chriften noch Chriftendom : het is eeven veel of de menfch met
waater gedoopt , of weedergedooptzy , of anders een naam hebbe hoe
hy wil. Joh. xili. I Cor. xiu. 1 Joh. iv.

§ 3°-

Van het Sacrament des Avondmaals des Heeren.
Wat gevoeltgy van des Heeren Avondmaal ?

Het is eene grooteen heilige geheimnis, in welke God de almachtige
zyne kinderen, de nieuw geboorene menfchen , met fpyze en drank ver-

zorgt , op dat ze in de nieuwe geboorte en ftand , dien zy door Chriftus

uit God hebben , moogen opwaffen , daagelyks toe neemen , enbeftan-
dig tot aan haar einde toe , daar in blyven. Eph. ïv.

Wat is defpyze en de drank , daar meede Godzyne
kinderenfpyft en laaft ?

De fpyze , waar meede God zyne kinderen fpyft , is het waare lichaam
van zynen Zoone Jefus Chriftus : en de drank daar meede hy haar drenkt,

is het bloed yan Chriftus.

Waar
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Waar uit iveetgy dat >
Jaat MD̂

Ikgeloove, 't geen de Heerejefus Chriftus heeft gezegt: Myn Vader tot "

geeft u het waare brood vanden heemel. Ende myn vleefch is waarachtig

een fpyze , ende myn bloed is waarachtig een drank. Joh. vi.

Hoe verftaatgy deeze woorden ?

Geheel eenvoudig verftaa ik die , gelyk als de mond der Waarheid ,

Chriftus zelve die uitgefprooken heeft , alzoo , dat het lichaam vart

Chriftus , het welke voor ons waarachtiglyk gegeeven is , eene waarach-

tige fpyze onzer ziele , en een volkoomen geeftelyk voedzelzy: enzyn
bloed , het welke tot vergeevinge der zonden is vergooten , waarlyk een

drank onzer zielen, en eerie eeuwige verquikkinge zy : en dat, zonder

deeze fpyze en drank , niemand het eeuwige leeven genieten zal. Matth.

cap. xxvi.

Wie beeft u dat geleert ?

Ik hebbe dat uit de ieere van den heemelfchen Meefter , Chriftus , die

daar fpreekt : Het zy dan dat gy zult eeten het vleefch van den Zoone des

menfchen , en drinken van zyn bloed , zoo hebt gy geen leeven in u.

Hoe ka» de menfcb bet -vleefch van Cbriflus eeten ,

én' zyn bloed drinken ?

In den geloove moet hy het zelve eeten en drinken , gelyk als Chriftus

zelfs zegt: Wie tot my komt , die zal geenzins hongeren, en wie inmy
gelooft , die zal nooit dorften. Joh. yu

Hoe mag dit doch toegaan ?

Dit gefchied goddelyk , heemelfch en geeftelyk , ja waarachtig: want
nadien het vleefch van Chriftus waarachtig

, goddelyk, heer^elfch en
geeftelyk is , in de klaarheid Gods, zoo werd het ook waarachtiglyk 4

opzoodaanigeenevvyze , in den H. Geeft , vanden gèloovigen gegeeten

en genooten. £Men eet het lichaam van Chriftus, verè , waarlyk , niet

Symbolicè , toepaffelyk.

)

Wat is bet te zeggen , het vleefch van Chriftus in den geloove té eeten ?

In den geloove het vleefch van Chriftus te eeten, en zyn bloed te drin-

ken , is Chriftus naden Geeft recht te erkennen , en zyne weldaaden in-

nerlyk in 't herte te gevoelen , in Chriftus ingelyft te zyn, in hem te

waffen , te voelen en te fmaaken , hoe zoet en lieffelyk de Heere is j daar

van nochtans de ongeloovige niets weet , noch genieten kan.

Zoo gelooft gy , dat alleen de geloovige het vleefch van Chriftus

eeten , en zyn bloeddrinken ?

Alzoo geloove ik , dat alleen de kinderen Gods etten het brood haares

Vaders.
Wat is het brood Gods ?

Het brood Gods is, het welke van den heemel is needergedaalt , het

leevendige brood , een brood der eeuwiger verzaadinge , het welke aan

de weereld het leeven geeft , en 't is het ingevleefchte Woord , Jefus

Chriftus , C Verbum incamatum ) Joh. 1.

Wie heeft datgezegt ?

'Chriftus de Heere zegt 5 het brood Gods is , dat van den heemel is

needergedaalt , en ik ben het brood des leevens, op dat iemand daar van

eete en niet fterve. joh. vi.

Is Chriflus dan een brood)

Ja hy is een brood , maar een geeftelyk brood des leevens , en het lee-

vendigmaakende brood , 't welk allen honger der zielen en verfmachtin-

ge van ons geweeten weg neemt , ja dat zoo fterk en krachtig is , dat,

Ooo z wië
9
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jaar md. wie daar van eet , hem noch dood , noch zonde kan doen fterven , noch
toiMDc.

de iiene yerflinden. In 't korte , het heeft zulken eigenfchap en werk-
zaamheid, dat alle,die van deezen broode gegeeten hebben,daar door lee-

vendig, eeuwig gevoed,en in 't eeuwige leeven eeuwig behouden werden.
Uit watgrond zegtgy zulks ?

Uit deezen grond zegge ik het ^ dat de Heere heeft gezegt : Ik beu

het leevendige brood , datvandenheemelisafgékoomen, zooiemand
van dit brood eet , die zal leeven in eeuwigheid. Joh.vi.

Hoe , mag dit ook van zyn vleefch verftaan werden >

Chriftus zegt zelfs : het brood, dat ik geeven zal , is myn vleefch,

dat ik zal geeven voor 't leeven der weereld. Dewyle GodsZoone, het

almachtige Woord , van den heerhel needergedaalt zynde , het menfche-

lyke vleefch heeft aangenoomen , zich met het zelve in een Perzoon
heeft vereenigt , en Chriftus voor de zondert des weereldsgeftoryenis,

en ook van den dooden opgeftaan , verklaart , en zyn vleefch aart de

rechterhand Gods gezet heeft 5 zoo is het nu met den vvoorde (dat

vleefch geworden is) in Gode verheeven in een en dezelve heerlykheid

en weezen 5 het is ineenerleye kracht, macht en vermoogen , dat Chri-

ftus geheel God en menfeh , aller waarer geloovigen fpys , waarachtig

brood , en eenig onderhoud der zielen is , en hy.fpyft ons tot het eeuwi-

ge leeven. Joh.n. Luc.u Aclor.iu

JVdt gevoelt gy van de woorden , die de Heere in 't Avondmaal gefprooken

heeft , toen hy zeide : Dit is myn lichaam , dat vooritl.

gegeeven werd?

Het zyn woorden , die geeft en leeven zyn ; woorden, die Chriftus

het leeven van dé leevendige en leevendigmaakende fpyze onzer zieleh

heeft gefprooken. ffil'vt Joh.xxv.
' Hoe verjlaatgy dezelve woorden ?

Alzoo verftaa ik die. De Heere Jefus in den nacht , toen hy verraadèri

\vierd,nam hy het brood, en gedankt hebbende v brak hy het, en gaf het aart

zyne Difcipelen , zeggende: Neemt het , (enikgeloove, dat zy 't zel-

ve met ter haiift genoomen hébben ) eet hét , (en ikgeloove, dat ze

het zelve ook haaftelyk , op het bevel vanden Heere , hebben gegeeren )

éfl toen zy het gegeeten hadden , fprak hy 3 dit is myn lichaam , hét

welke vooor uk gegeeven werd.

Welk is dan het lichaam van Chriftus , dat vóór ons g'egeeven is ?

Even dat zelve , het welke daar is een gebrooken en gegeeten brood.
Wat is dan een gebrooken en gegeeten.brood'?

Het is een fpyze j en zulks is het lichaam van Chriftus ook , het wel-

ke voor ons gegeeven is, naamelyk een fpyze. Want, eeven gelykals

een gebrooken en gegeeten brood het lichaam fpyft , het natuurlyke lee-

ven onderhoud , voed, verlengt, enz. Alzoo ishet lichaam van Chri-

ftus , dat voor ons aan 't kruis gebrooken is, een wonder-hoqgeen ryke

fpyze voor de geloovige zielen , daar aart ze het geeftelyke en goddelyke

leeven kan eeten, hebben en eeuwig bezitten. Joh. vi.

Wie heeft u deeze uitlegginge geleert >

De Heere Chriftus zelfs heeft my diegéleert, want hy zegt: Myn
vleefch is waarachtig een fpyze , en het brood , het welke ik hem geeven

zal , is myn vleefch.

Hoe verflaat gy dan de woorden ly den beeker , daar de Heere zegt

:

Dit is myn bloed, het welke voor ui. en ook voor veele vergooien

werd, tot vergeevinge der zonden ï

Alzoo , na dat zy het Avondmaal gegeeten hadden , nam de Heere
den
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den beeker , en na dat hy gedankt hadde gafhy dien aan zyne Difcipe- i-mo^

1 en hy «ide tot haar: Drinkt alle daaruit
, en zy dronken alle

*en
• -

t >
Jn hy zeide tot haar: dat is myn bloed, het welke voorul. en

ot veelen vergooten werd , tot vergeevinge der zonden. Luc. xxu.

\dattb XXTI. Al^cxiW Matth.\S\.

Wat is dan bet bloed , dat voor ons tot vergeevinge der

zonden vergooten is f

Het is den geloovigen , 't geene een uitgedronkene wyn is üit den bee-

Wat is een uitgedronkene wyn ?

Een drank is het, en dat is het bloed van Chriftus ook, naaméritlyk

,

een drank, een waare drank der dorftige ziele. Want, gelykalseenuit-

dronkene wyn een drank is voor het lichaam , alzoo ook het bloed van

Chriftus , het welke tot vergeevinge der zonden vergooten is , en dat een

bloed is des eeuwigen Teftaments , is een drank voor onze ziele.

Wie heeft u dat geleert ?

De Heere Chriftus zelfs , die daar zegt
:
Myn bloed is waarachtig een

drank : en komt tot my alle enz. en gy zult rufte vinden voor uwe ziele.

lob vi Mattb.xi.

Is dan bet zichtbaare brood in 't Avondmaal niet het lichaam van

Chriftus , en de natuurlyke wyn zyn bloed >

Het lichaam van Chriftus , en zyn bloed is een fpys en drank , die niet

verderft , maar de blvft tot in"t eeuwige leeven
; daarom , alles wat

verderft en verceert werd , kan onmoogelyk het lichaam of bloed van

Chriftus niet wee 1en.J0b.v1. ,,,,,,
Hoe verftaatgy de woorden des Heeren , welke hygefprooken heeft tot zyne

Difcipelen , daar hy zegt : Doet dat tot mfne gedachteniffe ?

De Heere Chriftus heeft aan zyn Difcipelen en geloovigen bevoolen,

het brood te breeken : zoo dikwils als ze zouden te zaamen koomen , des

Weeren Avondmaal houden, het brood eeten
,
en uit den beeker drin-

ken zoo zouden ze zyner daar by gedenken , en zulks doen tot zyne

gedachteniffe , hem voor zyne geeftelykefpyzinge, weldaadenen ver-

loflïnse , dank zeggen , en zyn dood daar by verkondigen. 1 Cor. xi.

Doch wat zouden zy doen , dewyle hy zegt ; doet dat >

De Heere Chriftus heeft daar meede niets anders bevoolen , als zoo

meeniemaalals zy in de Gemeente zouden t'zaamen komen,om des Hee-

ren brood te breeken en te eeten , dat ze zulks zouden doen , tot zyner

edachtenifle : het is dan om het gedenken te doen , op dat ze de weldaad

^ Chriftus, in den geloove zouden bedenken , naamelyk, hoezyde

veïve zyn dVelachrig geworden, ja opdat zy met het lichaam van Chri-

ftus inwendig gefpyft en met zyn bloed gelaaft zouden werden , en hem

ookdaar voor hertelyk dank zouden zeggen , hem pryzenenlooven,

en ookaltoos te meerder lieven en erkennen.

is dan bet brood-breeken ook noodig ter zaahgheid)

Het brood des leevens is noodig ter zaaligheid
, en niets uitterlyks

,

want een is van hooden. -Joh. vi. Luc.x.

Mal ook eenig mofeb het brood des leevens eeten , wanneer hy het brood-

breeken , ofiiitterlyke Avondmaal , niet meede houd*.

De kinderen Godsbiddeirden Vader aan, in de Geeft en waarheid , en

zv bidden hem in Geeft en waarheid , om hetdaagelykfche overweezent-

lvke brood , en de Vader geeft haar ook zoodaanig brood, in den Geeft

en in der waarheid. En is alzoo deeze heemelfche fpyze , offpyzinge

geenzins aan eenige uitterlyke dingen , noch ook aan eenige plaatze
=> Ooo \ of
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j3 at md. f tyd gebonden , maar de Vader fpyfl vryelyk zyne kinderen , met het
' brood des leevens , wanneer en wienhy wil. Joh.iv.

Wat kracht heeft het brood des leevens ?

Chriftus zegt : Wie dit brood eet , die zal leeven in eeuwigheid: en

wie myn vleefcheet, en myn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leeven,

en ik zal hem opwekken ten jongden daage. Joh.w.

Heeft niet Judas in 't Avondmaal , het brood des leevens , het lichaam

van Chriftus , ook met de andere Difcipelen gegeeten ?

De geloovige Difcipelen hebben het brood des leevens, het brood,

den Heere zelve , gegeeten. Doch Judas heeft niet gegeeten , het brood,

den Heere , maar het brood des Heeren , teegen den Heere. Augujl.

Wat is het brood des Heeren ?

Het is het zichtbaare lic haamelyke brood , het welke de Heere in zyn

Avondmaal heeft gebrooken , en dat de Aporftelen m Gods Gemeente

,

tot gedachtenifle des Heeren , hebben gebrooken en gegeeten, dat is,

en werd ook genaamt het brood des Heeren.

Waarom heet het een brood des Heeren ?

Daarom , dat het van de Heere , tot zyner gedachtenifïè , aan zyne

Difcipelen , bevoolen en ingezet is , te breeken en te eeten. Wanneer
ook het Avondmaal , na de inzettinge en ordeninge des Heeren , van de

genoodigde Disgaften , in zyne genaade werd gehouden, daneete'nde

geloovige, niet alleen bet brood des Heeren, maar ook het brood, den

Heere zelve , zy eeten als dan het brood des leevens, het lichaam van

Jefus Chriftus uit zyn leevendig woord,door het waare geloove : Doch de

ongeloovige eeten alleen maar het brood des Heeren,en dat noch onwaar-
dig , weshalven zy ook fchuldig werden aan het lichaam en bloed des

Heeren $ daarom , dat ze niet onderfcheiden het lichaam des- Heeren,
noch Chriftus met zyne weldaaden , noch den Geeft recht erkennen

,

en om dat ze tot het geeftelyke gaftmaal des heemelfchen Konings , zon-
der bruilofs-kleed binnen treeden, aan de taafel van den Heere Chriftus

willen eeten , en zy zyn noch geene Difcipelen des Heeren , noch waare
Chriftenen geworden, i Cor. xi. Daarom zegt Paulus ook, by de befchry-

vinge van des Heeren Avondmaal : Maar de menfche beproeve hem zel-

yen , en eetealzoo vandeezen broode, endrinke vandeezendrinkbee-
Rer : Want , wie onwaardiglyk eet en drinkt , die eet en drinkt hem
zelven een oordeel j daar meede , dat hy niet onderfcheidheE lichaam

des Heeren.

Waar in beflaat die beproevinge , daar PauluS vanfpreekt ? ofiva-t

is het , zich zelfs te beproeven ?

De beproevinge beftaat daarin, dat zichdeTaafel-gaftvan des Hee-
ren Avondmaal , te vooren in zyn geweeten , eerft wel zal onderzoeken,

of hy al een waarachtig leevendig geloove heeft , of hy ook Chriftus en

zynen naaften , al wel lief heeft , en ofhy de geeftelyke fpyze van des

Heeren Avondmaal al recht wel kent, en weet wie het geeft, of waar

in het zelve voorgedraagen werd : Van gelyken , ofby de woorden , dat

is myn lichaam , enz. al wel te recht heeft verftaan $ en ook vaft gelooft,

dat liet lichaam en bloed van Chriftus de waare fpyze en drank van onze
zielen zyn. Ook zal tot deeze beproevinge behooren, dat de menfche

,

die het brood der dankzegginge , in des Heeren Avondmaal , met de

Chr'ft-elyke verzaamelde Gemeente wil breeken, te vooren deweldaa-

den van Chriftus , en van zyne kruiflïnge , aan zyne ziele deelacluig is

geworden : dat is, dat hy met het lichaam en bloed van Chriftus, toe

het
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het eeuwige leeven , door het geloove inwendig gefpyft en gelaafc werd. ia«Mo.

En kortelyk , dat de menfch , die aan de taafel des Heeren waardiglyk
tot MDC-

wil gaan , voor heene weedergebooren , en in Chriftus ingelyfc moet
-zyn , en door Chriftus in zyn genaade , een ander nieuw menfch ge-

worden. Wat 'er noch wyders , tot de verhaalde noodwendige proeve,

der Dis-genooten van des Heeren Avondmaal , zal behooren , zulks

zullen de Godvreezenden na de aanleidinge der H. Schrift , wel te be-

denken weeten , 'ten zy ze zich anderzins zelve niet willen verleiden ,

haar zelven het oordeel eeten , en aan 't lichaam en bloed van Chriftus

fchuldig worden.

Einde van den Catechifmus of Onderwyzinge.

HET XXI. HOOFDSTUK.
Fan de Weederdoopers.

j. \\T7Y koomen nu verders op een zeer wydluchtige en ten

%^^ / uitterften verwarde Hiftorie , waar afzoo veele groo-

\^/ te boeken nu noch in weezen zyn, zoo dat het noo-
dig zal fchynen , het aanmerkelykfte en voornaamfte

nu maar in acht te neemen , en alle groote wydloopigheid te vermyden •

nademaal het tot deeze onze verkortinge gevoeglykft is , dat wy ten

minften een genoegzaam , waarachtig en grondig begrip van zoodaanige

zaaken in 't algemeen moogen bekoomen , maar de gantfch onnutte om-
ftandigheeden ter zyden Rellen , en zulks volgens ons vaft gefteld

voorneemen , alles onpartydig , en volgens de Hiftorifche waarheid, fanwng

Zoo zal ik dienvolgende den Leezer , uit het bericht van Andreas Karelflad, fe\ZV~
indachtig maaken , hoe men deezen gemeenlyk plagt te befchuldigen , dat p"s -

hy der Weederdooperen , en aller onzinnigen oorfprong en Vader zoude

seweeft zyn, welke meeninge uit het volgende af te neemen is. Als deeze

Karelflad , van Wittenberg weg getoogen , en nzOrlamunda , volgens het

voorige verhaal , was geweeken , zoo wierden met hem tot Zwikkau,

zeekere lieden bekent gemaakt , met welkers doen en bedryf, de Lee-

raars aldaar niet wel vernoegt waaren. De naamen nu van deeze

menfchen , werden in 't gemeen gemeld te zyn , Nicolaas Storch , Marcus Eerrteaan-

Stnbner , Martin Cellarius , en Thomas Muntzer , daar by andere noch eenige 5~rd

v

c

a
".

voegen , die in Zwitzerland daar by quaamen , als Balthazar Hubmeyer

,

Felix Mantzern , Conrad Gr'óbeln , enGeorgBlaurok.(a) De Weederdoopers

zelve noemen deeze alzoo , uitgenoomen Muntzer, voorden welken zy

Leonard Keizer zetten, in haare bekentenis, die in 't Jaar 1 664 , in 't Duitfch Keizer.

is uitgekoomen. Van Muntzer is voorheene , by den Boeren-kryg al be-

richt gedaan. Doch Cellarius heeft in 't Jaar 1 5 15 weederroepen , en zich ceUaxius.

zelven Borrhans genoemt , hy is binnen Bazel, in 't Jaar 1536, Profejfor

Rhetorices, endaar na ook van de Godgeleerdheid geworden. (£) Stubner smbmt.

hadde by Melanchthon , tot Wittenberg geftudeert , en zich'opgehouden.

Doch Storch was een Wolleweever. Deeze werden nu gemeenlyk voor de

eerfte opheffers der Weederdoopers aangegeeven, den welkenook niet

alleen zeer veele van de gemeene lieden hebben aangehangen , maar dien

ook in 't eerft Melanchthon zelve eeniger maaten is toegevallen , gelyk als

wy
(4) Scultet. Annal. Euang.P.I. p. 76. & Annales univerfe. (t) Hornbekius Controverf. p. 338.



47 6 KERKELYKE XFl.-Boek.

jaarMD. wy wel haaft zullen zien. Karelflad echter , die des tyds nochtot VVit-
wtMDc.

teni5erg in'c Leeraar-ampt , en ïn de Profejte Rond , is wel niet zoo zeer

haar aanvanger geweeft: , als dat hy haar in veelen heeft nagevolgt , en zy

hem weederom daar na zyn toegevallen. Beide willen de Schryvers voor

niet ongerymt houden , dewyle men kort na de Reformatie noch niet alles

zoo heel naauw heeft konnen weeten. (c) Dieshalvcnook.£«f/^r, uit

zyn Pat/Mos , na Wittenberg heeft gefchreeven; „datzezichin 'toor-

„ deelen niet zouden verhaaften , maar de geeften beproeven. Men hadde

„ Gamaliels raad voor zich, ten voordeele. {d) En Melanchthon fchreefook
aan den Keurvorft zelve.over deeze lieden : ,, Ik hebbe groote oorzaaken,

„ die my bevveegen , dat ik de zelve niet verachten wil : want men merkt
„uitveele teekenen , dat ze haaregewiffe geeften moeten hebben

, van
„dewelke nochtans niemand,als Marten Luther oordeelen kan. En dit mag
pok wel de oorzaak zyn geweeft , waarom hem eenige onder de gezel-

len van Storch hebben geftelr.
.

z. Dit fchreef Melanchthon , als eenige van deezemenfehen te Wit-
tenberg gekoomen waaren , naamelyk , tweeLaaken-maakers, enee-
nen die gefludeert hadde, welke eeven de eerft genoemde waaren •. want
de overige had men tot Zwikkau , om des oproers wille, in'tgevangen-

wceder- huis gebracht, (e) Doch deezezaake hadde zich aireede in 't Jaar t< »r

'

toi°z«ik- aldaar opgeheeven , alwaar niet alleen Muntzer tot Puftoor verkoo-
ren was , maar daar ook Nicolaas Storch al een aanhanger van die Seiïe

zynde , op den z6 December door de Leeraars en den Raad was ver-
hoort geworden , daar hy maar ter naauwer noot uit geraakt, endaar
na tot Munchen in Beyerland is geftorven. (ƒ) Of hy nu voor hem
Xx Apofteleii en 71 Difcipelen

,
gelyk als Chriftus gekoozen hadde i

gel)k men fchryven wil,(g) zulks is zonder eenige zeekerheid ;

nademaal wy hier vooren van zoodaanige perzoonen , die men voor nam
ten vollen verhaat te maaken , zulke vertellingen wel meer verdicht
hebben bevonden te zyn. Alhoewel onderwylen zulk zeggen daar door
ook wel gekoomen mag zyn , dat zyne leerlingen hadden verklaart,
hem beeter te golooven als alle de anderen. En ook dat een ander
van zyn aanbevoolen zaak niet heeft willen aflaaten , rot dat zvn
meefter overtuigt was. (/&) Uit deeze omftandigheeden nu is het ge-
wis , dat het eerfte begin der Weederdoopers , in 't Jaar 1 511 wel dient

vaifch be- geftelt te zyn , en dat de eerfte daar van Storch is geweeft , waar in men
van.

1 '1" 1

echter de Schryvers zoo weinig, als in hunne andere befchuldigingen,
eenftemmig bevind. (/) Dewylzommigedeezens^rc/; ook Turk noemen'
(*) Zommige zetten , dat hy tot Cygnea , in Swicavia, een Silefifcli
fteedeken gebooren zoude zyn. (/) Eenigenoemenhet 1510, anderehet
zr of 12 jaar tot der zelver aanvang, enz. Doch dit is niet te loochenen,
dat die menfehen op Luthers voorftel , van de vryheid der Chriftenen'
zich hebben beroepen, wanneer hy in 't Jaar 1520, in zyn boekje Van de
Cbri/ielyke Vryheid hadde gezet : „ dat een Chriften menfeh een heer is van
„alle dingen, en aan niemand onderworpen. Waar door die Schryvers
ook ftellen ; dat uit de leere van lutheri de Libertinenont&wn zouden
zyn : (w) en dat ze zich ook op hem hadden beroepen, (m)

3. Na
(c) Lib.II. Epift. p. 42. 46. (<?)Epift. Mlhap. Seckcndorft. Lib. I. p.ioi.Vfd. ^\rno]d Mc-

fchov. Lib. I. Hift. Anab. 11. 2. (t) Melanchthon ap. Scckcndorfi'. 1. c. (f) Leonh. Krcnslieini Lib
Vil. Chronol p. 367. Schmid Zwickauifchc Chronyk. Part- 2. p. aSi. (?)Gcorti FabrieiiK 1 ih'
Vll.ürig. Sax.p. 86f. (fc)Schmidl.c. (i) Vid. Meshovius Lib. ILNum!'l.fcqq^fc ëïbdS
de Ortu & Progr. Anab. Jo. Henr.Ottius. Annal.Hift.de Orig.Progr.&Secï Anab

foh GaffidS
de Exord. Anab. Kloppcnburgius, Petrus Bontemps & plures paffim.

(fc) Succeffio Anabaptiftica
p. 15-. U)Ottiusl.c p.6. (w)Bucholzeruslnd. Chronol. ad an- All. p. <oo. fwJHier Kmmnpmê
Scrutin. Relig. difp. V. Thef. 10. Spanhemius de Anab. difp. I. thef. 4,

'

'vrüin:iyerus
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\. Gelyk \vy nu uit Melancbtbons fchryven hebben vernoomen , zooJaarMr7-

zyn zommige van deeze lieden in 't zelve ti'tc Jaar . tot Wittenberg' '
MDC '

by bem geweeft , en hebben zich aldaar een tyd lang opgehouden. Nico-

laas Storch zoude af en aan gereift zyn : Maar M.ircus stubner bleef een half

jaar by Philipptis in zynen huize, hield t'zaamen-fpraak met de Geleer-

de en anderen , en bracht veele van haar over , tot zynemeeninge
, ge-

lyk als geklaagt werd. (0) Inzonderheid heeft hy Mart. Cellarws , die noch \

voor deezen tot Tubingen , met Melancbtbon geftudeert heeft gehad , tot

zich getrokken, van dewelke nu aireede gewag is gemaakt. Maar als Lu-
'• ther kort daar na weeder tot Wittenberg quam , zoo hebben ze na eenige

gehoudene t'zaamen-fpraaken , (waar by het zonder twyffèl al vry hard

moet toe gegaan zyn ) zich voort vandaar na Kembergbegeeven^ van
waar zeeenen fcherpe brief aan hem te rugge gezonden zouden hebben ,

waar in ze hem met Gods verlaatinge en ftrafte weiderfden dreigen. (/>)

Hier op ging dan de ftryd met haar opentlyk aan. Zy begaaven Aanvang

haar meeftendeel in Opper-Duitsland , voorts in Franken , S waben , ftryd?"

Schweits en de Neederianden , alwaar zy naderhand , voort mee-
rendeel hebben gehuteveft, enhaarvermeenigvuldigt. Alhoewel 'er on-

derwylen in Saxen , MeilTen enThuringen, zeer veele van de Weeder-
doopers zyn overgebleeven , ook zelfs na den geftilden Boeren-kryg

,

by zonder in de geweften aan den Zaal , alwaar ze in 't eerde ookvervoigin-

waaren ontdaan, gelyk het de lyf-ftraften wel haaft zullen uit- pelmhe"

wyzen ; zoo dat 'er onder anderen , in 't Jaar 1536 , drie der zelver^nTyfen

tot Jena opentlyk zyn onthoofd , en veele andere hier en daar het land leevcn'

verDooden , gevangen gezet , en op andere wyze geilraft. (</) Lutber

ichreefook in 't zelvejaar na Fryburg,dat ze zich doch wel zouden waah-
ten voor Schuil-predikers , die haar wilden wysmaaken , dat een ieder

Huis-vader het Sacrament binnens huis wel konde geeven. (r) Van gely-

ken hadde hy meede heel veel te doen gehad, met eenige tot Torgau ,

waar onder een Goudfmid was geweeft} alwaar 'er naderhand twee, als

Weederdoopers zyn aangetaft , en tot eene eeuwige gevangenifie ver-

weezen geworden. O) Wat de overige geweften aangaat, daar zemeeftEeuw;ge

bekent en vermeerdert zyn , zoo vind men narichtinge , dat 'er van de- nïs.

a°se"

zelve ook in Heften niet weinige gevonden
l
wierden 5 aangezien de des

zachti<r .

tyds regeerende Landgraaf Philips , aan den Keurvorft van Saxen, oniheid «n

.

haaren't wille dik maals gefchreeven heeft , en hem getrouwelyk afge- PKufi
8

maant , dat men deeze lieden niet geweldelyk móeft handelen , en t'eene- £«?"

maal om 't leeven brengen, (f) Waar over men zich toen ter tyd heeft be-

raadflaagt \ gelyk als hier na noch volgen zal. Inzonderheid hebben ze

ontrent de zelve tyd , in Gieflen zeer toe genoomen , daar over de Land-

graaf nader beftel derwaards heeft gezonden , en belaft in die geleegent-

heid goede voorzorge te draagen. (*<) In de overige Duitze landen , zyn
'er niet minder zoodaanige lieden byhoopen te vinden geweeft, alhoe-

wel , op de eene plaatze in grooter getal , als op de andere, na dat men
haar hardelyk gehandelt , of vryheid vergunt heeft. Doch zyn ze ten naare

meeften of beftandigften gebleeven in Switzerland, waar heene zy niet al-
™£e

s
"'.s

t

te

leen , kort na haaren aanvang , en al in 't Jaar 1 5 %$ zyn gekoomen , maar z«land-

daar ook noch al eerder als elders geduld en aangenoomen zyn, fchoon

het 'e r meenigmaal aan beide de zyden , zeer wonderlyk heeft uit

gezien. (x) Zy hebben haar ook ontrent dezelve tydinMahrenlaaten

II. Deel. Ppp zien ,

(o) Camerar. Vita Md. Cap. XVL p. fi.feqq. (^)Idemib. (?) Ottius 1. c. p. 19. (r)To.V-
AU. p. 948. (0 Chron. Torg. Mftum. ad An. MDXXV. & LXXUI. (0 Apud Seckend.l.c.

(«) AöaCafell. ap. Ottium 1. c. p.86. & 88. (x) Vid. Frid. ScilerVerttclterWiederüufièrCap.

JX. feqq. p. 129. feqq. Scult, l. c. p. zyó. & omniiio Ottius, f
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zien , en van tyd tot tyd zeer verfterkt , ook alzoo voortaan haar aldaar

geduurig opgehouden, (y ) Om nu niet te melden, hoe ze in Vriesland en

andere Neederlanden , in de Palts , inderElzas, Swaben , en voorts

heel in Sweeden en Engeland haar hebben uitgebreid , alhoewel ze ook
meermaalen onderdrukt , verjaagt , en anderzins geftraft zyn gewor-

den , waar af ook de Hoogduitfche Hiftorien genoegzaam voor handen

zyn.

4. Wat nu de perzoonen zelve, en haare handelingen aangaat , zoo

bevind men nu , wanneer men de Schryvers teegens malkanderen over-

weegt , zeer veele ftrydige , en voor 't meerendeel , teegens malkande-

ren aanloopende berichten van dezelve. Weshalven een waarheid lie-

vend gemoed , dat na de gronden zelve ten naauwften verneemt , voor

alle dingen van nooden heeft , om alles deezen aangaande , doorliet

waare licht des Geeftes , volgens het goddelyke Woord , onzydig te on-

derfcheiden , op dat een ieder zyn behoorlyk oordeel toe gevoegd werde.

Dewyle nu wyders bevonden zal worden , dat 'er veele gebreeken en

misflaagen aan haar werden aangemerkt , alzoo ontmoet men nochtans

veele duidelyke merkteekens , die haar ook in veele gewichtige Hukken

,

t'eenemaal ontfchuldigen , daar van ik tot een proef , alhier eenige wei-

nige dingen zal beftaan op te haaien. Aangezien het onder de Chriüenen

geenzins is verbooden , maar veel eer te erkennen , als vanGodernfte-

lyk bevoolen , dat men zelfs by zyne ergfte vyanden , ik fwyge by zoo

veele, meeft uit onweetenheid alleen dwaalende, alles ten beften zoude

duiden. Dienvolgende wil ik ook niet ophaalen , 't geene Luther van haar

bybrengt,en met eene voor onbehoorlyk houd „ dar de Weederdoopers

,, zoodaanige gedachten hadden opgevat , dat ze voor zuiver wilden lee-

„ ven , dat ze in geen ding altoos quaamen te zondigen ; en zy verbeelden

„ haar alzoo de allerfchoonfte deugden , in haare gedachten, (z) Desge-

lyks , dat ze haare quaade bedryven eenfehoone verfaanftreeken , en

diesweegen hooglyk preezen , en op haar Chriftelyk geduid , liefde en

eenigheid roemden, (a) Maar ik werde nu indachtig van eenige opentlyke

getuigenilTen, uit geheele Republyken en Collegien, van haare eigene tee-

genftreevers -. en wel voor eerft,van het gemelde fchryven des Landgraafs;

Philips van Heffen, aan den Keurvorft van Saxen , daar in hy van de Wee-
derdoopers met eene behoorlyke onderfcheid oordeelt, en de oproerige

wel geraaden hadde te draden , maar ook daar en teegen bekent , dat 'er

veele vroome goedaardige lieden onder dezelve zyn geweefï. ,,Zyzyn
„ongelyk , fchreefhy. zommige zyn eenvoudige vroome lieden, zoo
„ dat met haar derhalven wel befcheidelyk te handelen is. (b~) Daar na van

het fchryven , dat den Raad van Beern,in derSweits, wel eer weegen de
Weederdoopers heeft laaten uit gartn , daar inne dit gemeld word , dat

het quaad leeven derLeeraaren, en van andere de oorzaake was, waar-

om de gézintheid zoo toe nam. „ Welke , zoo men daar zeide , de voor-

„ naamfte oorzaak is , dat veele vroome godvruchtige lieden , die Chri-

„ ftus van herten zoeken, zig ergeren aan onze Kerken,en fcheuringen en

„afzonderingen maaken. (c) Door welke oprechte lieden , men wel

de Weederdoopers verftond , als over welke men wel het meefte klaag-

de, ^at ze zich afzonderden. Waar aan dan zoo veel minder is tetwyfTe-

len , dewyle in eene anderen brief van den Predikant tot Zurig, aan

den Raad aldaar , deeze woorden wel uitdrukkelvk gemeld werden
;
Zy

,

de

(y) Scult. 1. c. p. x6S. Ottius 1. c. p. 36. Z.ich. Theobald. Wicdertauff. Geilt. Cap. HX. p. 1 jo.

i'eqq. Alex. Ros. Relig. der welt. p. 396, &c. (iQ To. IX. Alt- p. 1 90. (a) To. VI. p. 1
1
3 . . {b) Apud

uttiuml.cp.131. (f)lbid.p. 173.
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te weeten de Weederdoopers , voerdeneenen uitterlykenfchyn enge- i^md.

veinsde vroomigheid , voorde oogen van de weereld. (J) Welke uit-
tot

.drukkingen zy daarom zeekerlyk gebruyken moeden , nademaal zy

zelve zeer quaalyk leefden , gelyk als ook aldaar de klachte der Overig-

heid te kennen geeft.

5. Het is wel waar , dat deeze goede getuigenilTen , den geenen nièc

,

kan toe koonten , die in den oproer van Mnntzer , en tot Munfter zich zoo
wreevelig en onchriftelyk hadden betoont , waar Van hier voor in die

boek , de noodige narichting te vinden is. Het is echter uit veelever-

klaaringen openbaar , dat de overige Weederdoopers , niét alleen aan

deezen allen geen deel altoos , maar ook daar en teegen eenen gruwel en

affchrik daar af hebben gehad , en 't zelve ten hoogften altoos

verworpenen onbillyk gekeurt. Zoo dat haare teegenftreevers zelve,

uit haare fchriften bekent en betuigt hebben , ,, dat zy , inzonderheid de

„ Mennoniten , met die van Munfter nooit hebben meede geflemt , maar het

„ houden van veele vrouwen t'eenemaal verworpen. En dat Menno Simons

,, zelve een eigen boek teegen de Godslafteringen van Jan vanLeyden

,, heeft gefchreeven. (e) Het welke in zyne Neederlandfchegefchriften

,

in 't Jaar 1646 gedrukt , onder deeze tytel te vinden is : Dat Jefus

Chriftus de waare beloofde David , en Koning der Koningenis: (Zie aldaar

p. 934. en volgende. ) Van gelyken , „ dat de Nederlandfche Wederdoo-

„ pers haar veel gefchikter en vromer achteden,als die geene.welke in't H.

j, Roomfche Ryk den Boere-kryg hebben aangevangen, en het Koningryk

j, tot Munfter opgeregt (f)Ja men heeft zich over haar beklaagt,dat,gelyk

als de eerfte haar in 'tal te veel vergreepen, en de magt der Overigheid aan

zich trokken,de andere zich alzo vergreepen in 't al te min,en verwierpen

alle de daaden van de voorige, zoo wel als haare veel-vrouwen-echt en

geeft- dryverye. (g) De Weederdoopers zelfs hebben ook met ernft en by

alle geleegenheid , teegen deeze beichuldiginge en aantyginge , opentlyke

onfchuldiginge gedaan,en alle het bedryfder andere,voor een fwaare mis-

daad en zonde gehouden. Ja zy hebben , wanneer men haar ook om
't leeven heelt gebracht , tot inden dood toe önveranderlyk verklaart,

dat ze met den handel van Munfter en Amfterdam , in 't allerminfte niet

te doen hadden : Gelyk als onder anderen , eenen in Neederland , ge-

naamt Jacob van Auch , in't Jaar 1558, heeft gedaan. (7;) En Sèbafliaan

frank , heeft in gelyke geleegentheid , alhoewel in't Jaar 1541, hem
opentlyk aldus verklaart 5 „ quade menfehen maaken geen oproer,zy kon-

„ nen 'er ook geene maaken,maar de dvvinglandye der Overigheid. Quaa-

,, de lieden zyn wel een werktuig van den oproer , die God van weegen de

„ zonde der Vorften , haar laat over koomen , dié anderzins geen handen

„ konden opheffen. Daarom is alle fchuld.èn de voornaamfte oorza~ak van

„ dit alles v de onlydelyke onderdrukkingé en geweldenaary, of liever het

£ goddeloos leeven. (i)
fc

6 Deeze Weederdoopers nü , van de oproerige onderfcheiden zynde,

werden wyders van haare vyanden alzoobefchreeven, dat ze eene uiter-

lyke heiligheid aan zich vertoonden.(£) Desgelyks , „ dat ze een onfchul- Lofvan

„ dig leeven hadden beweezen , vergenoegt in fpyzen waaren ge- vr

e

óo"ig-
r

„ weeft, in flechte kleedinge hadden gegaan,zeer weinig gefprooken op de heid -

,, regtvaardigheid der werken,op een godzaalig en beftendig Chriftendom,

„ met eenen grooten yver , eeven als de Paaps-gezinden, hard hadden aan-

ppp z ge-

(i) Apudeundcmp. 181. (e)M.Leidek.not.adHotniiEccl.p. 342. (f) Protocol. des Colloq.

ïu Embd. prsf. (g) Ott. 1. c. praef. (fe) Ibid.p. 119. (i)InderKetzer
:
Chron.p. 2«S. (/;)Sleid. Jl.it»,

X.init.
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jaar md. n gehouden 5 waar door het geweeten der Euangelifche zeer verwart was
tot mdc*

^ geworden$als die reeds al geleert hadden,dat in de gerechtigheid des ge-

„ loofs de zaaligheid alleen maar te zoeken was. (/) Welk oordeel , hoe

verre het reiken kan , en hoe verre de klachte daar by , booven haare

ernftelyke vermaaninge ter godzaaligheid , gelden mag, zulks is voor

een recht Chriften , met gemak uit te vinden. Ja wat noch meer is, de

bekende Leeraar , Wolfgang Capito , heeft die getuigenis achtergdaaten,

en zich niet ontzien, uitdrukkelyk te fchryven : „ dat zommige onderde

„ Weederdoopers godzaalige , en waare knechten Gods waaren , Marte-

„ laars of getuigen van Chriftus, en lieve broeders der rechtgeloovige. (m)

Het welke ook haaren heftigften teegen-ftreever , Theodorus Beza , zelfs

niet heeft konnen teegen-fpreeken,maar noch daar by getuigt
5 dat eenige

onder haar meer meedelyden , als (Iraffe waardig waaren : en dat men met recht een

onderfcheidonder hen maaken moe(le. (n) Als men ook haare eigene fchriften,

zonder eenzydigheid wel inziet , zoo zalmendeezegetuigenifle, bui-

ten eenig befwaarnis, wel konnen toe vallen. De gemelde Sebaftiaan Frank^

heeft haaren zin en ernft aldus uitgedrukt, wiens eigene woorden ik al-

Eenvet. mer tot een proef (tellen zal. „ Eenige onder haar willen dat een Chriftenzy ,
aaa<mge.

^ ^^ gef[ heilig , eenvoudig , onftraffelyk , en afgestorven ding , dat hy nimmer'

„ meer na den vleefche home te keven , noch iets , dat op aarden zy , mag zoe-

„ ken. Alwaarom een Chriften ook niet meer zoude ofmochte voor de weereld leeven,

„en niets weerelds meer achten -. het moeft hem eeven eens zyn , te (lefien
of

„ te leeven , ja dien dit leeven maar eene lange vertoevinge was , dien alle dingen

„ eeven eens zyn , voor- en teegenfpoed , diegeheel verloochent zynde, zyns zelfs niet

„ meer is , zoo dat hy alle fchepzelen verzaakt heeft , en fjy niets altoos meer na

„den vleefche kenne $ die het jlervenvoor een gewin moeft achten, den rykdont

„ voorflyk , ja des weerelds vreugde , wellufl , eere en leeven , voor leed, onluft ,

„fchande , en dood reekenen 5 die zich in teegenfpoed en armoede heroemt ,

,, en het tydelyk geluk voor een ongeluk achte , en ook bedroeft daar

„over werde , die zyne vyanden lief heeft , zeegent die hem vervloeken, die

„ van alle dingen , in alles Gode leedig , vry engelaaten , in eenen onbelemmer-

„den Sabbath ofru/leftaa , in welken God altyd zyn plaats enwerk kan hebben.

„ Die gewillig en gaarne geweldwil lyden , die als hem het zyne metgeweld ont~

„noomcn is , het niet weeder eifcht , die ieder eengaarnegeeve en leene , dié

„ voor 't afgebeedene , of geleende , niets weeder verhoopt , die voor al gee-

„nen eed doe, niets voor 't Gerechte handelt?', geenen oorlogvoere , geen geweer

„ draage , die geene weereldlyke heerfchappye , fchattinge , of macht wil

„hebben , die alle dingen , gelykeenverftorvenmenfch, laat heenengaan, zelfs

„ zonder eenige de min(le cieraad , die niets eigen mag hebben , en die niets altoos

„ met de weereld gemeen heeft , als vergaflinge , vreugden-maaltyden , on-

„luften , gilden , gezelfchappen , herbergen , hoogtyd, danffen en diergelyk.

„ Een Chriften moeft ook niet alleen geen weereldlyke wellufl zoeken , maar wel die

„ ontvlieden , en alleenlyk in kruis , ellende en armoede , hem verheugen , of

„ alleejt zoeken wat daar booven, en niets dat op der aardenis , het neemen voor

„ geeven , hetfterven voor leeven , het miffen voor hebben , en armoede voor ryk-

„ dom achten , te hebben, als niets bezittende , ja de weereld moeft hy alzoo ge-

„(torven zyn, dat hyongevoelyk geworden was na den vleefche, dat alles by hem
„ eeven veel geit , dat by hem geene zonde , nyd , twift , ofbooze lufl eenigplaats

„ hebbe, of'zulksfchoon alin 't vleefch zich mogt beweegen,zoo moeft het echter door

„ den Geeft overwonnen en verdrukt worden,zoo dat de zonde niet op kon koomen. (0}

7. Alhoewel 'er echter noch al veele menfchelyke blindheid, fwak-
heid en dwaasheid , by veelen meede onderliep , zoo was 'er nochtans by

mee-
(/) Scultct. 1. c. p. z6f. {m) D.Adrianusap.Bezam,Epift.IV.p.33. (»)Ibid.p. 38. (o) Loc.

cit p. 1 96.
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meenige der zelve eene groote eenvoudigheid, en trouwe der gehoor- j^md.

zaamheid te zien , nadien zy de letteren der Schrift zoo naauw zochten
,w MDC '

na te koomen , dat ze daar door zelfs inde quaadaurdi^e oordeelen van

[anderea vervielen , en zelve in fchande en fchaade geraakten. De Schry-

vers weeten doorgaans niet genoeg te boerten en te lpotten , wanneer ze Eenvou-

zoodaanige zeldzaame dingen van haar, ofmet leelyke omftandigheeden ££»
te boek ftellen , of anders ten eenemaal verdichten. Doch , inzonderheid hcid -

haalt deeze Schryver haare wyze van doen aan: Veele welmeenendemen-

fchen , die na God yverden , trokken zy met haaren goedenfchyn , en ook met de Na deleN

letter der Schrift ( die ze flyfvoor haar hielden ) tot zich : want zy leerden niets sduStaa

als van liefde , geloove en kruis , zy betoonden haar in veel lyden gantfchgeduldig ,

ootmoedig , enz.(p~) En vorder : ik achte voorwaar , en houde het geheellyk

, daar voor, dat'er veele vroome eenvoudige lieden onder deeze gezintheid zyn geweeft,

en dat ook veele van haare Voorftanders na God hebben geyvert , doch , volgens

.myn gevoelen , niet na de konfi (oferkentenis.} (q) Tot een voorbeeld van

zoodaanige meeningen konnen de volgende voorvallen dienen. Onderde
,
Weederdoopers leerde eenen Antoon Kurffener in der Sweits j dat alle

jChriftenen haare zonden ook opentlyk moeften bekennen , om dat

.Jacobus fchryft : de eene bekenne aan de andere zyne zonde. Waar op veele

. van haar hunne voorgaande ondeugden teegen een yder zouden heb-

ben verhaalt , zoo dat zich de andere daar over heel zeer verwonde r-

: den. Een ander , met naame Goldjmid , zoude uit die fpreuk i Indiengy

, « niet bekeert , en wordet gelyk de kinderen , zoo zult gy in 't heemelryk

|

niet koomen , veele hebben overtuigt , dat ze zich in gebaarden , en

1
andere dingen , gelyk als de kleene kinderen moeften aanftellen , ook
fpeelen en ander kinderlyk bedryf ter hand neemen. (r) Welk flag van

menfchen men anderzins Apoflolifche te noemen pleeg ; dewyle zy
alles voor naamen , de bloote letter der Schrift op te volgen , waar

van haaft breeder. Diergelyke aanvechtingen zyn om niet alleen op de be-

kende wyze , den ouden Origenes bejeegent , gelyk hier vooren -

in 't der-

de boek in 't breede is verhaalt : maar ook anderen,den welken de gehoor-

zaamheid van Gods Woord recht ernft is geweeft
5 gelyk ik tot een voor-

beeld , in een gefchreeve Tyd-boekbevinde , dat een burger tot Tor-

gau ,
genaamt Leonhard Kremberger , in 't Jaar ijóx , den 26 van Decem-

ber , zich zelve met een vleefchhouwers byl , de hand heeft afgehou-

wen,doordien hy de woorden uit Matthaus xnx. ( indien uwe hand 11 ergert ,

houw dezelve af) na den letter had verdaan, en wel in zyne gedachten

herhaalt , 't geen hydaar meede bedreeven hadde. By welke, en dier-

gelyke gevallen wel gelden mochte , 't geene de gedachte Sebadiaan Frank,

na de aangetoogene woorden bybrengt : Men moefle zich alzoo niet met

geweld teegens haar aan gefield hebben , fchoon zy a Is hardnekkige haar met wilden

laaten onderwyzen , maar die alleen Gode bevoolenlaaten, die alleen hetgeloove

geeven , en de zaaken , zoo 't behoort , be(l befchikken kan : daar beneevens zoude

een iegelykgedenken , dat ons allen noch wel veel kon ontbreeken. (f)

8. Dienvolgens is het uit onverwerpelykeSchryverszetker, dat 'er

zeer veele , ja de meefte onder haar, van 't geene zygezegt en gedaan

hebben , nietanders overtuigt zyn geweeft, en 't geene, dat ze erkent , ono«i-

of van andere gehoort hebben , in groote eenvoudigheid hebben gcolgt,'^
gelyk als onder anderen ook , in 't Jaar 1545, Myconius aanBullingerus

ïchreef: Die geene, dewelke van de Weederdoopers afvallen , verzeekeren, dat

zy in't eerfi , niet uit boosheid des gemoeds alzoo gedoolt hadden. En Joh. Hofpi-

Ppp 3 tii-

(f) Sebaft. Frank 1 op. 196 (^)Ibid. (r)Scult.l.c.p. 266. (t) Wigandus in Anabapr. initio

&

Schlülïelburg, Catal. Hsr. Lib. Xll. p. 22. (*) Loc. cit. p. 193.
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jaar md. mams zegt van eenen anderen , die zich voor een Propheet en Apoftel
tot mdc.^ uit gCgeeven t en heftig teegens het Predik-ampt der Proteftanten

Tver. gefprooken : deeze man fchynt een yver voor God te hebben , maar

niet na de ivaare kenniffe , en ik vermoede , dat hy met de IVeederdoopcrs

eens gezint is. Volgens deeze oprechtigheid haares verftands , heeft men
haar ook geene waare goddelyke gaaven , en zonderlinge , ja ook over-r.a-

coddeiyke tuurlyke dingen , konnen affpreeken. Melanchthon, als die deeerfte van
saaven

" haar lang ondervraagt en onderzocht had, fchreefvan haar aan Luther

,

't geene hierbooven, § I. isaangeteekent ; 't welk ook andere verhaalt

en bekrachtigt hebben, (y ) Daar uit dan te zien is , dat met 'er daad zulke

krachten en uitvloeyingen der Geeften , zich aan haar hebben ontdekt,

't welke ook haare teegenftreevers voor wat hoogers , als menfcht:

lyk moefren aanfchouwen. Gelyk ook hier vooren van de Weedei
doopers tot Wittenberg , in dien tyd , een hoog vernuftig man

,

Melanchthons vertrouvvfte vriend , te kennen gaf, „dat deeze lieden eer

„ zonderbaare gaave Gods van haar voor gaaven , als dat ze toekoomends

„ dingen willen te voorzeggen. Men hadde ook bevonden.dat veele ondei

„ haar,in den droom,vvonderbaarlyke gezichten hadden gehad.En aan eeni-

„ ge , alhoewel weinige , ook des daags , en waakende , gewifie verfchy-

rt ningen waaren voor gekoomen.Ook was het zeeker,dat 'er onder haairen

„ hoop, zelfs vrouwen gepropheteert hadden. Hy voegt daar na by : „ dat

„ Nicolaas Storch hem hadde geveinft , dat hy niet ge/ludeert hadde,of dat hy

„in waarheid ongeleerd was geweeft, en daar by verklaart hadde, datlry

„zyne heilzaame kennrfle van God zelve ontfing. (z) Hier over fchreef

Wolfgang Capito aan Wolfgang Mufculus, in 't Jaar 1533, van dezelve, dat,het

geene zy deeden, geenzins voor niets te achten, ofte ontkennen waareen
dat men daarom met haar voorzichtiglyk en zachtjens te handelen hadde.

0)Ontrent welke tyd ook een zeeker Tyd-befchryver dit,als iets overna^

tuurlyks hadde opgeteekent , dat een Weederdooper tot Bazel geheele

19 daagen lang zonder eeten en drinken hadde geleeft. (£) En haare

eigen Martelaars-boeken geeven , van zulke zeldzaame gefchiedenillen ,

zeer veele voorbeelden , alhoewel hetmeefte, dat noch goed aan haar

is geweeft , door haare weederftreevers is onderdrukt en verfweegen , of
wel verandert geworden. Het welke die geene ook wel gelooven kon^
nen , die haare Hiftorie naauwkeung onderzoeken.

9. Daar ook, gelyk veele onder haar, inzonderheid den géenen, die
Geduid en haar aan den oproer fchuldig hebben gemaakt , geenen Chriftelyken zin

digheid. moogen betoont hebben , zoo word doch de overige WeederdooperS
het teegendeel , neevens een groot geduld en ftandvaftigheid , weederom
van haare tegenpartyen beftandig na gegeeven.het welke wel,behalven dar,

haare meeninge van den oorlog en wraak kan aanwyzen.Men vind van haa>-

re ombrengingen eeven zodanige befchryvingen by hen zelve, als eertyds

be?d!
y
ook

van ^e eer^e Chriftenen , by de Heidenfche GefchiclH-Schry vers. Als
inden by voorbeeld , dat 'er in 't Jaar 1517 , totWaldzee, zes der zelve, in

' een beftandige bekentenis van 't Weederdopers geloof,van de Paus- gezin-

den ter dood waaren gebracht, (c) Desgelyks, dat 'er een Boer, die om
des Euangeliums wille , veel hadde geleeden , naSf. Gallen was gekoo-
men , en aldaar van den Weederdoop hadde gepredikt, en veele lieden

vervoert. Hy was eevenwel daar op gevangen genoomen , en lee-

vendig verbrand geworden, waarbyhy met alle zyn gebaar , zynevroo-
lykheid in 't fterven betuigt hadde. (J) Op een zelve manier werd 'er ver-

haal t

,

(«) Apud Ottium p. 107. (*) Ibid. p. 138. (y) Scckend. Lib. I. p. 191. KortholdusHift. Eed.
p.705". (^)Joh. Camerarius Vita Melanch. p. 46. (a) Apud Jo. Fechtium Epift. Theol. P.43S.

(J)GontinuatorChroniciPalmeriani.p. ió3. (c)Sculi.l.c.p. 264. (d) Ibid. Idem.
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haak, van Felix Mamius , een Weederdooper tot Zurig, dat, wanneer j™"^
men hem verdrinken -zoude , hy God by zynen uitgang hooglyk hadde

eepreezen , wiens waarheid hy met zyn dood verzeegelen zoude: want

zulks (te weeten de Weederdoop ) was in de klaare getuigenis des

Woords gegrond : en zoodaanige zoorten van den dood der geloovigen ,

waaren van den Heerezelvete vooren verkondigt geworden. Ookliad-

den hem zyn moeder en broeder tot volftandigheid vermaant , en hy

zelve hadde by zyn dood , dien Pfalm gezongen : In uwe handen be-

veeleikmynengee(l.(e) Ook klaagden de Leeraars heftig over zulke lieden,

dat ze ,
gelyk zy bet noemden , zoo hardnekkig waaren, en haar niet ^j£

van haare leere wilden laaten afbrengen. Van eenen , met naame Gartner ,

fchryft Eglhtus aan Bullingerus : „ Hy blyft by zyne halsftarrigheid , en wil

liever den houthoop en het vuur verdraagen, als weg loopen,en dat ver-
'

hoeden. ( f")
Ook van een vleefchhouwer : Hy laat hem hooren , dat hy

"
nog na onzen Leeraar wilde luifteren, noch weg loopen.maar liever alles

"verwachten , in de gevangenis gaan, en hem het hoofd laaten afflaan ,

'

als zich gezeggelyk aanftellen. (g) Insgeiyks verhaalteen ander Leeraar:
"
\Vy bevinden meer dan teveel, datde Weederdoopersnietlichtelyk

"weeder laaten vairen,'t geene zy eenmaal opgevat hebben, (h) En noch

'een ander fchryft : Ik kan haare hardnekkigheid niet genoeg doen. (/)

Luther zelve fchreef , in 't Jaar 1 ƒ17, aldus aan een Land-leeraarin Breflau:

Men kan deeze gedrochtens , noch door fweerd , noch door vuur
"
bedwingen , zy verlaaten wyf kind, huis en hof, ja alles wat ze hebben.

Vf,-s \\tt welke hy dieshalven alles , uit onbedachten yver, den duivel

heeft toeeefchreeven , vermids de goede man, tuiTchen de Munfterfche
1

en de andere , die zoo veele aangedelde Leeraars een getuigenis van vroo-

mieheid en eenvoudigheid gegeeven hebben , geen onderlcheid heeft ge-

maakt Eeven gelyk als Melanchthon dies tyds waarfchouwen wilde $ ,, dat

zich niemand daaraan moeft ergeren , wanneer de Weederdoopers zoo
"
getrooft ter dood gingen, en alles konden lyden , doordien haar de Satan

"
hadde verhard , enz. (/)

io Onderanderenisookerbarmelykteleezen, t geene van de Wee-

derdoopers , in de landen van Ooftenryk verhaalt werd , te weeten 5 dat v««akm-

de koning Ferdinand'haar hadde verjaagt uit Maaren , dat ze zich derhal- us.

ven wyder inwaarts , aan eenige woefte plaatzen in Hungarie hadden nee-

dergezet , en dezelve met grooten arbeid vruchtbaar gemaakt. Korts

daar na wierden zy weederom , in 't Jaar 1548 , over hals over kop van

daar verdreeven , en dat wel midden in 't hardde van den winter , alwaar

zy met vrouwen en kinderen , beneevens veele kranken , onder den bloo-

ten heemel neederleggen , en vergaan moeden , dewyle haar alle toe-

gang geweert wierde. Gelyk als^c^/fwr^r diesweegen aan de Regeer-

ders van Maaren , alzoo ging klaagen : „ Wy zyn van onze wooningen en

goederen verdreeven, leggen aldaar in de wildernis, op een woefte heide,

"onder den blooten heemel; datneemenwy nochtans aan met groot ge-

"duld, enwyloovenGod, die ons waardig gemaakt heeft, om te lyden
"
om zynes naams wille, alhoewel het ons , uwenthalven , eenfmerten

% herten leed is , dat gy lieden zoo quaalyk handelt met de vroome kinde-

'ren Gods. ("O En diergelyke proeven vind men bymeenigten , die ten

minden aanwyzen . dat die lieden niet anders zyn overtuigd geweeft, en

daardoor, 't geene zy eens erkent hebben, by 't zelve getrouw en ftand-

vaftig

,

(e) Idem P II- P-9«- (ƒ) ApudOttiump. ia ^ Tbid. p. 148. (b) Julius Mediolanenfis ibid.

o 121 (») Hopcrus ibid. p. III. <X) Lib. il. Epift. p. 327. (/)ContutationeMftaap.Sagittariuin

JnuaUiH.E.p.831. (
w>)Epitt.ap.Ottiump.7J.Conf.p. 109.
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)».umd va lig , ook zelfs in 't aldergrootde lyden zyn gebleeven. Haare befciiul
totMDC.

jjgg^ ze ive hebben eenige onder hen alzoo befchreeven , daczezich.

vetzierdc reparati , of afgezonderde van de weereld , en ook geedelyke te noemen

ring. pLigtenjdewyle zy zieh t'eenemaal van de wereld onttrekkenen dezelve

afderven wilden , in kleedinge , eeten , gaan , lagchen , enz. als meede van

dehoogtyden, gaderyen, kondig gezang, oorloogen , en andere dier-

gelyke dingen een afkeer hadden, (m) daar van wy te vooren Seba(tiaan

Franks befchryvinge hebben gehoort. Gelyk men ook ettelyke onder

haar Eucbifla , Pracatii, ofbiddende placht te noemen ; doordien ze alle

kracht , om het quaade te overwinnen en het goede te bekoomen, in "
J

het gebed gingen zoeken , en het voor noodig hielden, om het zelve l"'

alleen den tyd toe tewyen: alzoo, dat men ook geenerleye nooddruft "'

van elders zoeken moede , maar alles onmiddelbaar van God verwach-

Rein'ig- ten. En de geene , die menCathari, ofde reine, heilige, en volmaak-

te noemde , om dat ze vaft fielden en vorderden , dat de haare van

zonden moeften vry en t'eenemaal gezuivert zyn : Gelyk meede, de

broeders der liefde, dewelke alles verkoften , en 't geene men niet be-

taalen wilde , om niet maar weg gaaven , en 't andere aan den armen uit-

deelden, (ö) En wat 'er van diergelyke befchryvingen meer by haare wan-

gunners by meenigte gevonden worden ; waaruit een oprecht gemoed

licht alles onderfcheiden kan. Wy zullen echter nu haare voornaamfte

Leer-punten , kortelyk en duidelyk eens gaan open leggen , nadien ons

haare handelinge zelfs uit onverwerpelyke Schryvers bekend is ge-

worden.

1 1 . Doch voor eerft bekennen de Geleerde,wanneer ze haar weederleg-

gen willen , dat de boeken der Weederdoopers beftvaarlyk te bekoomen

"iKiften
zyn * C/' ) E-n c ' s ten hoogden te beklaagen , dat van zulke lieden ,

zoo
Kidente weinig geheele fchriften , totnaauwernarichtinge, maar flechts eenige
e^oomen.

fl-ukj, en ^
j^j. van men z jcn ten meeften teegen haar bedient, overig

zyn. Waar door het dan met de befchryvinge en verwerpinge haarer leere,

wel dikmaals alzoo toe gegaan mag zyn , als wy in de voorgaande Hoofd-

ftukken hebben gezien , zich veele , zonder grondige doorlee-

zinge en onderzoekinge aller punten , dit hebben opgevat , en de

gemeene befchuldigingen geloofgegeeven. Wat nochtans de zaake zelve

betreft , zoo heeft een vermaart man onder den Gereformeerde by ge-

bracht j „dat de Weederdoopers , niet zoozeer door haare leere , die
pn»»e^

,, van de rechtzinnige weederdreefden, door het byvoegen van een andere

«•eipeiyk „ ofnieuwe,alsdat ze deeze niet te recht quaamen te vatten en te verdaan.

X<f) Neevens welke aanmerkinge ook dit zeer noodig is om indachtig te

fchejdei k.
rnaaken,hoe de Schryvers in't gemeen bekennen.dat zy zelfs in alle en een

ieder punt , niet eenerley gelooft en geleert hebben , en dat men daarom
niet zoo naauw , eene volkoomene t'zaamendellinge van haare gevoelens

geeven kan , noch alleeneeniegelyktoefchryven , wat zommige maar

alleen gezegt hebben. Om welker oorzaake wy hier alleen de voornaam-
de en algemeene zullen ter needer dellen, en het overige hier na by der

Ha» leer zelver Seften zullen vermelden. Zoo is dan voor eerd , uit het reeds ge-

sthutl"'
melde bekent , dat ze deH. Schrift zoo geheel niet verwerpen, dat ze

ook de uitgedrukte letter in alles hebben gezocht na te koomen
$
gelyk

ze zich derhalven ook in haare voordellen, op der zelver getuigenis be-

roepen , inzonderheid van den Doop. Ja eenige hebben wel urtdrukke-

lyk

(n) Wigand. & SchlüfTelburg 11. cc. Ottius Prxf. csterique Antianabaptiftici Scriptores. (o) Iidem

ibid. (p) ColberginPlaton.Chriuenth. Cap. XI. $. n.p. 383. (f)HornbeckiusSummaConti;ov.

P-3Ó3-
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yk voor haar uicbedongen , dat men de fchriften van andere Leeraars ach- jaar mu.

er moeft laaten, en alleen by den Iiy bel blyven. (r) Doch deeze achtede n tot MDC '

ïetvannooden, dacopde zydedes menfchendeH. Geeft zyn ampt zo u-

le verrechten , en met zyn licht alles klaa ren zeeker maaken. Daar door
iet dan gebeurde , dat veele van de letter der Schrift , als een dood ding
n zich zelve quaamen te fpreeken : En Muntzer zelve , die in zyne ree de-

ïen zeer aanftootelyke uitdrukkingen heeft voortgebracht, zoude ge-

zegt hebben : Wat Bybel , Bubel , Babel ? Doch anders haddehyzich
teeeens Melanchthon alzoo verklaart : „De menfch leeft niet van brood Va

?
d
!

I 1 1 • 1 1 1
vcrltch-

„ alleen , maar van een ieder woord , dat uit den mond Gods gaat. tin s-

„Ziet, uit den mond Gods gaat het , en geenzins uit de boeken. De ge-

tuigenis des waaren Woords is wel uit de boeken, doch indien het niet

„in de herten ontfpringt, zoo is het maar eenes menfchen woord, dat

„deliftige Schriftgeleerde verdoemen , die eenen anderen het Woord
,, ontfteelen. Jer . xxm. De Heere heeft niet tot haar gefprooken , en zy
,, gebruiken eevenwel zyne woorden. O gy geliefde ziet toe , dat gy
,, moogt voorzeggen , anderzins zal uwe Godgeleertheid niet eenen pen-

j,,ning waardig zyn. Zoek uwen God wanneer hy na by is , ennietwan-

„ neer hy verre van u is. (O
ii. Alzoo gaf, in 't Jaar 15x7» Jacobus Cautus , tot Wormbs deeze van het

,
inftelling uit , en bood zich aan een iegelyk daar van reekenfehap en ant- "voó'/d?

woord te geeven: „ Het woord , dat wy uit-fpreeken , verhaalen enfehryven ,

„is niet het leevendige eeuwige Woord Gods , maar alleen een getuigenis , entee-

„ken van het inwendige , waar meede bet uitwendige genoeg gefchiede. Geen

„uitterlyk woord , of teeken , of Sacrament , ookgeene uitterlyke belofte , heeft

„zulk een kracht , dat die den innerlyken menfchekanverfterkenofvertroojlen.

(O Daar door fchryft men haar ook de volgende leerftukken toe $ dat

men niet alleen Gods Woord ( dat is,den Bybel) moethooren, maar van de

ook de byzondere openbaaringe Gods , en wel moet men de ftemme Gods °l^aV
zelfs verhoopen en hooren , en het werk Gods in zich zelve gevoe-

len , wat voor een pond een iegelyk is toegevoegt. Dat men de Schrift

alleen niet moet gelooven , maar daar beneevens de openbaaringen. En
wel behoort men vrywillig God te bidden , wanneer het herte aan

God vertwyffelt , en aan zyne zorge en liefde tot ons. Vangelykeh:
dat Thomas Muntzer dien God heeft verworpen , met den welken hy niet

teegenwoordig konde fpreeken als Mofes en Abraham.God openbaarde ook
nu noch zyne wille door droomen, het welke dan een gevviftegetuige-

niflewas, dat men den H. Geeft hadde ontfangen De Geeft betuigt, dat

men alle boeken des Ouden en Nieuwen Teftaments moeft verlaaten, en

de gedachten en openbaaringen des herten volgen , enz. (w) En daar hee-

ne ltrekken de verhaalingen , dat ze by voorbeeld , haare predikingen al-

toos hebben aangevangen.metde woorden uit Matth xi. ikpryzeu Vader en

Heere des heemels en der aarden , dat gy zulks den onmoudigen geopenbaart hebt.

Ook hadden ze met een betuigt , dat ze niet zouden fpreeken , als 't geene

haar van God geopenbaart zoude werden, (x) Desgelyks, dateenige

onder hen daagelyks nieuwe beveelen van God geopenbaart hebben. Et-

telyke waaren daar over verruktgeworden , andere hadden gebeeft , onbeweeglyk verruk-

geleegen , zomwylen wel twee of drie daagen lang , waar na ze weeder tot haar
'ngen '

zelvenzynde gekoomen , hadden zygepropheteert, en wondere dingen gezegt , ah
waaren ze in een andere weereldgeweefl , en dat meenden ze met Paulus gemeen te

hebben, uit -2.C0r.x1. Veele konden de verborgentheeden niet uit-fpreeken , die

II. Deel. Q_qq ze

(r) Leonhardus Sartorius ap. Ottium p. 1 20. (j) Epift. ap. Buchoh. Ind. Chronol. p. f 10. (0 Apud
ScultetumF.il. p. 89. (h) Wigand. de Anab.p. 1. (jf)Scultet.P.l.p. 164,
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ze aldaar gezien hadden. Andere hielden veel van gezichten en droomen , maar

zommige ook niet met allen , en hielden haar aan de letter der Schrift. Eenige hiel-

den gantfch niet , noch van Leeraar , noch van boeken , enz. (y ) En van zulke

zoorten van openbaaringen vind men zoo veele voorbeelden, daar ze

dan vermelden 5 als dat ze Chriftus hadden gezien. O) Dan, dat

ze met God in gefprek waaren geweeft. O) Daarna , dat de Engelen

haar dit of dat hadden bevoolen. enz. (b~) Gelyk als hier voorenis ver-

haalt. En van die dingen verkreegen ze in 't eerft den naam van heemel-

fche Propheeten , teegens welke Luther , alhoewel des tyds in de eerfte

hirte, een geheel boek heeft gefchreeven, en dezelve, als iemand zegd,

fpottelyk door geftreeken. (c) Welks kort begrip iemand heeft verhaalt,

en veele ongerymde dingen daar uit getrokken , als dat de beelden in 't N.

Teftament niet verbooden zouden zyn , datde Apoftelen het Avond-
maal meede een MifTe hadden geheeten , dat hetbrood-breekendeuit-

deelinge zoude weezen , enz. (d)

13. Van de ketterye dergeener, diemen£tf^«7^i/?f?MofGeeftdryvers

noemt,werd aldus verhaalt; „ dat niemand behoefde in liberali otio tefiudee-

„ ren , noch van elders zyne weetenfchap of kennifTe te hebben , als alleen

,, van de goedheid Gods , die geen menfchelyke hulpe altoos noodig heeft.

„Want daar is gantfch geene oorzaake , waarom iemand God eerenen

„ aanbidden zoude.zoo hy ook niet desgelyks aan ons die weldaaden , die

,, hy den H. Vaderen hadde beweezen , gewaardigde. En daarom moeit

„men eeven een zoodaanig gefprek en ommegang met Godin 't gebed

„zoeken, 't geen ook den geenen gebeurt , die dezelve begeert* (e) Uit

dit alles is wel te zien , dat de Weederdoopers den Bybel niet verworpen
hebben , ja zy hebben veel eer ook , neevens de zoo genaamde Canony-
ke boeken der zelve, deApocrypha, als het boek der IVysheid, Syrachs , en

;1;

P
dcnB

P

y

h

.

a an£tere voor haaren reegel gehouden. (ƒ) OndertufTchen nochtans
hebben ze dit van 't Oude Teftament gezegt : ,, Wy neemen uit het Oude
„Teftament, alleenlyk voor geloofwaardig aan , 't geene de leerevan

„Chriftus niet teegenftreeft. Gelyk ze meede van 't V. Hoofdfrukvan

„ Matthaus zeggen , dat Chriftus aldaar nieuwe en volkoomene wet-
„ten heeft ingevoert ; dewyle hy het einde des Wets is. Matth. xi.

13. Rom. x. 4. Gal. 111. zq. Qh~) Desgelyks , dat de leere van Chriftus de
leere van Mozes niet gelyk is, en dat men de Wet wel houden kan, de-

wyle de Schrift overal daar op dringt, enz. (i) En zoo veel van de be-
ginzelen haarer leere, dewelke zy, zoo wel het inwendige, als het uitwen-
dige woord noemden. Na welke dieshalven de Hoofdftukken zelfs

in't korte te zien zyn.Van 't Goddelyke Weezen hebben ze anderzins ge-

woonelyke reedenen gevoert , behalven, datzezomwylendeSchool-
Woorden , perzoon , bejlaanlykheid , enz. niet wel verftonden , doordien
die niet in den Bybel gevonden wierden. Voor 't overige heeft Menno 5y-

»w«,inzonderheid,na de getuigenis van zyne tegenftreevers,zeer beweeg-
lyk van 't goddelyke weezen gefprooken, en tot Lubek met een Sociniaan ,

genaamt Adam Paftor,hngen tyd gereeden-twift. (£) Niet te min is haar dit

noch te lafte gelegt , dat moogelyk haare meeninge niet is geweeft , daar

van ik flechts een voorbeeld flellen wil. In 't gefprek binnen Embden,
heb-

(y) Sebaft. Frank. 1. c.p. 194. fó) Sartoriusl.c. (d)Jac.Hutterindeaantcekcningrandctwcc-
fpal: der Gemeente in Mahren.(6)HansSturmap. Tob. Schmid. Zwik. Chron. P. Il.p- 3o8.fr)To.
V. Script. Witt.publ.p. F. f. (i)Scultetusl.c.p. 242. (e) Script. Witteb.l.c. (f) Menno Simonis
Summar. Part. II. p. 2.2. (g) Protocollum Colloquii Frankenthalenfis Art. l.n.7. (/;) Protocol!.

Colloq. Embdani , AcT:. CXX. n.i. (f) Petrus Matthiasim klaren beweiflh. p. 28. Glaubcns-be-*

kantnus der Menniften. Art.XI. p.43.Bullingerus&exeo VVigandusl.c.p. 6. {^) Vid.Seilcrus

Anab. L.IV.P.lI.p. 19.

Gevoelen
van de

bel

Van 't Olv
de Tefta-

ment.

Leere van
God.



KXLHoofJft. HISTORIE. 487
ïebben de Weederdoopers uitdrukkelyk die woorden : ik zal hem tot een JM,.*ii»i

raderzyn , enhyzalmy tot eenzoonezyn, nadeaanwyzinge van Paulm,Hebr. i.
I0

'
MDC '

Dp Chriflus geduid en gezegd , dat daar niet wierde gefprooken van den
zoon des Aardsvaders David,Acl. 11. maar van den hooggeloofden Zoone
Gods , des heemelfchen Vaders , dewelke wel , voJgens de belofte,

een Zoone Davids , Abrahams en Adams , genoemt wierde , Matth. 1. Luc.

u. en nochtans een waarachtige Zoone Gods is. Eevenvvel hebben haare
teegenfpreekers aldaar op de kant uitdrukkelyk gezet: Hier is David

,

der Weederdoopers God. (/) Hoedaanige quaade duidingen ons zeer
dikmaals voor koomen. Gelyk als ook de Sociniaanen eenige van
deeze , als Lodewjk Hetzer , en Joh. Hut tot haare gezintheid zoeken te

trekken, (m)

14. Van den Perzoon en de natü.uren van Chriflus hebben ze noch- vandes

maals niet na de Schoolwyze , en meede uit de Philofophie en't vernuft ge-ma
nomene befchryvingen weeten.te fpreeken. Alwaarom ze zig in den flryd

na!UUIcn-

van de twee natuuren in Chriflus en der zelver vereeniging.meededeeling,

eigenlchappen enz. liever niet wilden verklaaren , als iets zeekers uit de
Schrift valt (lellen , en alzoo aanflootelyk zyn. Gelyk zulks , zoo
uit de t'zaamen-fpraak tot Frankendaal te zien is , («) als uit de Menniflen
Catechifmus , (0) en die totEmbden , alwaar ze bekent hebben, dat ze
<laar van tot noch geen woord of fchrift hadden,

(f) In 'tgefprek tot

Leeuwaarden , bekende Petrus van Cöln zoo veel: dat Chriflus was uit-

wendig en inwendig Godes Zoon , zoo dat hy ook eenes menfchen Zoon
genaamt wierde,niet dat hy den menfchen belooft is geweefl.enz. Welke
uitdrukkingen men hem aldaar zeer quaalyk heeft geduid. (^) Doch
anderzins is bakent , hoe haar ten lafle gelegt word , datze zouden lee-

ren , dat Chriflus zyn lichaam van den heemel hadde gebracht , en in het

vleefch was gekomen, gelyk Johannes fpreekt,welk lichaam ook geeflelyk, M^fch-

goddelyk en heemelfch was geweefl. (r) Alhoewel ze daar by bekennen ,
w«din&

dat, 't geene van M<jr/<j is gebooren , van den H. Geeft was, uit Luc. 1. 3 $.

Matth. \. ii. En de meefte hebben in deezen allen niets anders willen vaft

flellen,als 't geene de Schrift daar van uitdrukkelyk heeft.(j)Eenige noch-
tans,byzonder de Menniflen komen met de regtgeloovige hier in overeen.

(f)Gelyk ze ook met dezelve van't werk der wederbrenginge aldus fpree-

ken : Dat God alle menfchen.uit genaade door Chriftus,van de erfzonde
Veiloffins-

vry gemaakt, verlofl, en in den ftand der genaade heeft geflelt. £») Daar en

teegen heeft men haar toegereekent , als loochenden zy de erfzonde,

dewylezy, uit iCor. vu. 4. de kinderen der geloovigen voor zalig hiel- Erfzonde.

den , en de kracht der verloffinge aan den weedergeboorenen zoo krach-

tig erkenden , dat ze niet zondigden , ook niet konden zondigen , dat

alzoo ook de verderflykheid aan haar was verzwakt , enallengskens

gantfch vergaan , ofden ouden Adam verdronken en gedood. Van de ver-

loffinge nogtans hebben ze bekent : „ dat al, 't geen door Adam ter verdoe-

it menis was gefchied * door Chriflus , zonder onderfcheid der volkeren,

„ weeder weg genoomen was.(y) Desgelyks.dat door de geregtigheid van

„ Chriflus de rechtvaardigheid des leevens over alle menfchen was gekoo-

„ men, niemand , ook zelfKaïn , niet uitgenoomen. (j ) Wesweegen de

Gereformeerde heftig teegens haar yveren , eeven als teegens haare

Qjiq 2 ei- .

(I) Protocol!. Colloq.Embd.AaXXlX.p.8'9. (m) Ex Chron. MS. Moravorum Fratrirm &
Franckio C. C Sandius Lib. III. H. E. enucl. p. 424. (n) AöioneX. n. 6. 7. 24. & 27. (o) Artic.

IV. (p) Art.XXXlIX. n. 2. (^)Art. LX.&LXII. (r)Protocoll.Col.Embd. Art.XIlX. XIX.
&c. ( s) Regnierus Wybrand. Catech. P. II. Art. 3. Protocoll. Franckenth. Ad. LV. LXIII. feqq,

(t) lm glaubens bek'ante'nis p. 74. (u) lm Hornifchen glaubens bekant. Artic. I1X. (x) Protac.

Franckenth. Aft.XII.n.2. (j)Coll. Embd. Aa.XV.n.7.
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jaar mi>. eigene bekentenifte , van de genaadige verkiezinge , daar de Weederdoo-
" pers bekennen : dat degehoorzaame zyn verkooren , dochdeongehoor-

yerkiezing zaame verdoemt , enz. Desgelyks , dac God de gehoorzaame weeder.
Uit ge _ O J o
naade. j^ genaade aanneemt , of zy ichoon van te vooren al verworpen waa-

ren. CO
van'tge- \ j. Van de middelen der zaaligheid , naamelyk , het geloove en de

rechtvaardigmaakinge doorliet zelve , vorderen zy , dat die volkoomen

moet zyn , ert niet alleenlyk ineen vertrouwen , op Gods genaade be-

ftaan , maar ook in een gehoorzaamheid van alle de woorden en geboo-

den Gods.Van daar komen deeze (telingen •: „ dat Jefus Chriftus op geene

En den „ andere wyze voor ons heeft geleeden en genoeg gedaan, als byaldien wy

am van „ zyne voetftappen na volgen , en den weg dien hy keeft gegaan , ook be*
dien

* „wandelen, en het bevel zynes Vaders gehoorzaamen., eeven gelyk de

„Zoon , een ieder na zyne maate ; die anders van Chriftus gevoelt, die

„ma ïkt van Chriftus een afgod: 't welk alle de Dotlores Theologie en valfche

„ Euangeliften , met de geheele weereld doen. Insgelyk hoe het uit-

„ terlyk eeten van den verboodenen boom . noch Adam , noch zyne na»

,, koomelingengefchaad zouden hebben , indien niet deinnerlyke luft tot

„ eetèn daartoe gekoomen waare , alzoo is het lichaamelyke lydenvan
„Chriftus geen waare genoegdoeninge en verzoeninge met den Vader,

„ zonderde innerlyke gehoorzaamheid en hoogde begeerte , om den eeu-

De recht- „ wige wille gehoorzaam te zyn. (£) Waar in dan deeze lieden alle over--

mwkilg. een ftemmen , en duidelyk van de rechtvaardigmaakinge, door een daade-

lyk geloove aan Chriftus , na de Schrik lpreeken , hoe hy ortmidderbaar

de gehoorzaamheid en liefde werkt en met zich brengt, (c)* Veel-e van haar
MXme?\ hebben ook de verzoeninge door Chriftus een zoodaanige algemeene
Bnge. " oneindelvke kracht toegefchreeven , datalles wat verlooren was, wee-

der te rechte gebracht , en met 'er daad verloft werden zoude. En heb-

benze aireede in den aanvang van haare Secie geleert , datalles, wac
in den ouden Adam vervallen en geftorven was , in den tweeden
Adam,Jefus Chriftus, veel heerlyker weeder leevendig zoude gemaakt wer-

den , enopftaan, enwelin zyne rechte ordeninge. (*/) Inzonderheid heeft

een Johanries Denk , eenzeer needrig , en daarby geleerd man , aireede in

't Jaar r 52.5 dit opentlyk bekent: dat 'ergeenmenfeh, ook geen booze
geeft , in alle eeuwigheid verdoemt zoude blyven, dewyle God wilde

dat alle menfehen zouden geholpen worden, en om dat Chriftus zegt

:

dat het een Herderen eenekudde zoude werden. (O Deeze Denk heeft

de volgende gefchriften daar van in 8°. uitgegeeven: OfGod een oorzaak zy

van 't quaade : desgelyks , htie de Wet heeft opgehouden , die nochtans vervult

moeft werden: voorts, van de herjeheppinge aller dingen , dé ordeninge Gods e»

der fchepzelen. Deeze tra&aatjes zyn in 't Jaar 1680 tot Arafterdam wee-
der gedrukt met den tytel , va'n 't Gee(lelyk Bloemhofken , beflaandeinzes

ftichtelyke oude Theologifche traÜaatjens 5 als 1. eene ordeninge Gods en derfchep-

zelen werk. z. Van de waare liefde. 3 . Verklaaring van eenige geloofs -punten.

4. Breede beduidingover de vraage , ofGodcen oorzaak van't quaadezyï $.Van

de Wet Gods , hoe de zelve heeft opgehouden , en niet te minvervult moe/l morden.

6. Chri(lelyke ordening van een waarachtig Chrijlen, tot beantwoording der aan-

komfl zynes geloofs , waar hy noch gevoegt is , een Schriftmaatig bericht engetui-

genis van den rechten Chriflen-doOp , Avondmaal, gemeenfehap , Overigheiden

Echteftaat. Daar en booven werden hemmeede de fluitreeden toegefchree-

ven,

(%) Jacob Duterman in der HeiternBeweifung Art. 1. 32. (4) Glaubens bekcirit. der Mennifkn
p. •co. feqq. Nicolaus Nicolai in Coiifefs. p. 106. (JjJac.Caimusap. Scultet.P. II. Annal.p.90.
(c) Nicolai 1. c. p. 194. Jo. Petrus van der Meuten , Chrift. Animadv. pracf. («ij Cantius 1. c. (<) Scul-
tet. P. I. p. 26y,
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on , welke gemeenlyk aan 't einde der Duitfche Theologie meede l 1

'

51^
angehechc zyn. Ook verhaalt LuJowig Haetzer in de voorreede van zyne

'°

ercaaling der Prophceten (die tot Wormbs int Jaar 152.7. in 8".

yn uit gekoomen) dat Hans Denk , hem hierin als een helper is toegc-

:onden , en hem van Gods weegen te wille geweefï is , en in 't vcrtaalen

leeft geholpen. De navolgers van Denk noemde men Dwmonhci , en men r>*.noni-

jcide hen te lafl , dat zy geheellykden duivel loochenden, (ƒ ) Of zy wel aC '

Ueenlyk zeiden : ,, dat door Chriftusook zelfs de verloorne geellen zou-

. den weeder gebracht werden, in dat geene,daar zy van uit gegaan waaren.

V) Waar in haar de Ukoivalliflen of Groningers noch hecdensdaags zouden
/oeken na te volgen. (Jj) Gelykals Origenes , en de zoo genaamde Mife-

ncordes , of liarmhertige voor deezen hier inne zyn voor gegaan. (_/')

1 6. Dienvolgiiuls hebben ze verder eene zuiveringe der zielen na den ""j*?

Jood gelooft, gelyk moogelykde eerfte onder haar deeze zaake noch uit ^
I

1

I

^
C "

iet Pausdom moogen behouden hebben , eeven gelyk als Lutber de zelve dood.

ïoch een geruime tyd na de reformatie heeft gehad , als men in zyne Po-

tillen , en andere fchriften kan zien. En het is bekent , watdestydstot

\\ ittenberg , met Marais Stiibner is voorgevallen , die eens by Melancb-

\>hon aan z\ n ftudeer- tafel zittende, ten laatften in llaap is geraakt , en na

Jat hy weeder ontwaakt was , hem heeft gevraagt , wat hy van cbryfo/io-

.raus hield? Als hem nu Pbüippus zeer prees , alhoewel hy veele van zyne
woorden niet goed keurde , zoo heeft Stiibner geantwoord ; Ik heb hem
zoo cerftond in 't Vagevuur in eenen bedroefden ftaat gezien. Waarover
McLvtC'. ti 9% lagchende, was weg gegaan. (/() Alzoo is meede bekent , dat

eenige onder hen hebben gemeent , dat de zielen der menfehen wel on-
• fterrtelyk waaren, doch dat veele van haar na den dood , geene eigene wer-

kinsen hadden , maar eeven als in den flaap waaren. Teegens welke Cal-

viuus in zyn boek ,
t
't welke hy Pfycb'opannycbia noemt , in 't Jaar 1536

heeft gefchreeven. (/) Daar by noch eenige Teegenfpreekers Hellen , dat

ze ook hebben gelooft, alsof de goddeloozen eindelyk tot niet gemaa-kt

zouden werden, (w) Het welke men nochtans by haar alzoo niet kan

vinden. Veel meer bekennen de meefte, niet te weeten, waar heenede

zielen na den dood zouden vaaren , (») enzy beroepen zich daar op de

meede-Hemminge van Calvinus. (0) Doch in 't gemeen Hellen ze vaft

,

eene nieuwe lcheppinge en herfteliinge aller dingen, (ƒ ) En dit zyn

wel devoornaamfle punten, waarin ze van de gemeene meeningen plee-

gen af te wyken. Daar zyn echter eenige andere overig , als naamentlyk

,

ip 't byzonder van den Doop en Avondmaal, dewelke na den grond te

bezien zyn. En 't is nu meer als al te bekent, zelfs uit haarenaamen,

dax ze den Doop der kinderen voor onnoodig , en ongeoorloft hebben

gehouden -. gelykals zy dieshalven ook met den aanvang , daar over van den

meeft zyn beftreeden , dat ze zeiden : De Kinder-doop was eerft in doop!'"

't CoHcilium van Carthago , in de vierde eeuwe opgebracht , endoorden

Paus Nicolaas , en alzoo van den Antichrift aan bevoolen geworden , waar

van in de eerfte eeuwen melding is gedaan 5 daarom ontkenden ze ook,

dat den Doop in de plaats van de befnydenis was gekoomen , en doopten

die alle noch eens , welke in haar kindsheid gedoopt waaren. Zy be-

riepen zich hier over op de klaare letter der Schrift , nadien nergens noch

gebod noch belofte , noch ook eenig voorbeeld daar van ftonde , en dat

Qjiq l daar

(f) Hofius de Hiref. & ex co G. Marcel. Tab. H. E. tec. XVI. (g) Sebafl Franc* Kamer
Chron. p. 19-. (fc) Ottius Annal. Anab. prif. (/) Vid. Auguftin. Lib. XXI. de Civ. Dei c. 1 7.

(J() Joach. Camerarius VitaMelanch. cap. XIV. p. fo. (I) InTraö. Var. P. II. p. 449. (wOBon-

temps Lib. lil. de Err. Anab. c. 18. feqq. (n) Nicolail.c.p. 495-. (o)Idemibid Art. XXII. eï

Lib. I1X. inllit. Calvini c. 25-. (/>) Colloq. Frankemh. Art. XXIIX. num, 44. & XXIX. n. 3.
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daar en teegen Chriftus wel uitdrukkelyk heeft gebooden , eerftelykte

leeren of difcipelen te maaken , en daarna te doopen. Mattb. xxux. 19.

en den geloovigen alleen te doopen. Mare. xvi. 1 6. OndertufTchen hebben

ze den kinderen de zaaligheid toe geftaan. (#) Gelyk als van dit alles haa-

re fchriften , en de woorden by de Godgeleerden aangetoogen , overvloe-

dig aanwyzinge doen.

17. Zy hebben ook hier na geleert , ,,dat den Doop, of uitterly-

„ ke afwaiïchinge geene zaaligheid aanbrengt,maar een verbond is vaneen

„goed geweeten met God. Hetwaater, als een fwakke hoofdftof , kan

„ geen Chriften maaken , ofin Chriftus behouden. C hriftus geeft aan nie-

„ mand de zaaligheid , om des Doops wille , noch ook weegen eenige ans

„ dere teekens. De Doop is geen teeken van genaade , noch van vreede of

„ vergeevinge der zonden , of van een goed geweeten , maar alleenlyk des

„ gehoorzaamheids , die Chriftus gebooden heeft. Die alzoo vergeevinge
1

„ der zonden door den Doop zoekt , die verfmaad het bloed van Chriftus

,

„ en maakt zich uit èen Doop eenen afgod. De Exorcifmus,en de Gevaders

„of Peeten, waaren ook van geene nuttigheid , enz. (r) Dit was zoo wel

een misbruik , als het fmullen op de Doopmaalen. (j) £n dit alles hebben

wel de Weederdoopers in 't gemeen beweerd. Doch hebben eenige onder

haar , die men Adiaphoriflen noemde , eindelyk den Kinder-doop onder de

middelbaare dingen gereekent , en alzoo dezelve niet geheellyk verwor-

pen. (O Die daarom hier in befcheidener hebben gehandeld, arszommi-'

ge van de eerfte, die den Kinder-doop niet anders als een honds-bad\\zb->

ben geheeten.en gezegd : „ 't was eeven veel , ofmen een kind of een kat

„ doopte , de eene verftond 'er zoo veel van als de andere. («) Het welke

de rechtzinnige , als grouwelyke Godslafteringen hebben verdoemt, en

dieshalven haar met quaad geloont. Voor 't overige bemerkt men ook uit

de fchriften van haare teegenftreevers , dat ze dLkmaals om rechte be-

ftandige gronden van den Kinder-doop , zeer zyn bekommert en in angft

geweeft , en dat de eene den anderen , om meedelinge van Zulke bewyzen,
wel ernftig heeft gebeeden , doordien de Weederdoopers haar daar tee-

gen te beroemen plachten , en het volk heel krachtig en ras konden over-

reeden. Als tot een voorbeeld , iemand klaagde , dat ze de woor-
den van Mufculus voor haare zaake te pas brachten , en hy bad ook , dac

hem Bullingems óê argumenten teegens haarvoorfchryven mochte. (x> Ent

eenander, „ dat hy wel niet gaarne op haare in werpingen wilde verftom-
,,men , maar nochtans niet gefchikt genoeg daar teegen wiftteantwoor-
„den , dewyle hem wel bewuft was , hoeweinig voorraad hy daartoe

„ hadde. (^ ) enz. Ook hebben de aanzienlykfte Leeraars , toenmaals
inde heftigfteftrydigheedennietgelooehent, „dat de Kinder-doop mee
„ allerhande reedenen heel wel konde twyfelachtig gemaakt werden , en
zich daar by beroepen op de eerfte Kerke , die korts na de Apoftelenis
geweeft. Insgelyks ook op deeze gronden , dat 'er buiten de Kerke geen
heyl zy , dat de belofte der zaaligheid ook den kinderen aangaat , enz.

OO Van gelyken , indien de Kinderdoop onrecht ofverbooden waare

,

zoo waaren 'er in duizend en meerder jaaren, geen god zaalige lieden ge-
weeft. (a) En wat 'er van zulke fluitreedenen meer waaren, diemenmët
de overige,in de hier voorgaande §.kan vergelyken.Maar hier toe behoort
maar een onpartydig verhaal. Eenen van Naumburg , genaamt Joh.
tvijamer , hadde in den Jaare 1^54 , aan Bullingerus gefchreeven en ver-

zocht,

fq) Ibid. Art. XXXII. num. f. & Embdan. Art. XCIV. n. 2. 3. Conf. Wigandus de Anab. p. 9.
(r) Wigand. 1. c. (t) Colloq. Marpurg. ap. Ottium p. 91 . (t) Idem in praef. («) Ap. Scultet. I. c. p.263,'

Ürtand. H E. fee. XVI. p. 118. (*)Mycon.ap. Ottium l.c. p. 124. (r) Engelbert. Fabricius ibid.

p.128. (^)Melancht. Confil.P.II.p.ióo. (<OTo.IV.Altenb.p.37<5.
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.ogt.dat hy doch de Weederdoopers wilde weederleggen. Doch hy flelde r

laar by, „ dat men meedede dwaasheid van de onze moeftaanmerken.die

, na haar meefters voorfchriftons leerden,datde kinderen de woorden van

, den doop verftonden, en daar aan geloofden,welke leere de eerde gelee-

[ gentheid heeft gegeeven , dat de lieden eerft van den Weederdoop heb-

,ben begonnen te fpreeken, endaar na die opentlykvaft te (lellen. Men
,
moeft ook den geenen teegen fpreeken , die meer met bygeloovigheid

, als godzaaligheid leeren,dat men ook terftond de kinderen doopen moe-

,, fte , als of ze anders niet zaalig konden worden, (b)

18. Over dit alles heeft Melanchthon zelfs toenmaals , in den aanvang .Bekentenis

,n't Jaar 15x1, by de Keurvorft bekent , dat Auguflinus den Kinder-

doop nergens anders meede , als met de gewoonte alleen beweezen had-

je , en dat het in zich zelfs een overzwaare-vraage was , die ook Luther

.zeer wel wifte. (c) En Wolfgang Capito fchreef aan Marbachius , dat Bucerus

root den Kinder-doop een bevel zocht, het welke de andere niet goed

keurden,en fchreef: „ Ik weet wel de gronden.die men voor den Kinder-

L doop by brengt , die alle ydel en nietig zyn. (•/) Ook hebben veele Lee-

raars en gemeentens , over deeze zaak gantfeh niet geftxeeden , maar die

,.n deprattyke , of in hec gebruik voor goed geacht. Eeven als de Reformatie

ier Gemeente tot Nordlingen , noch in 't Jaar 1 f zf , onder anderen ge-

ftelt hadde : „Wy doopen kinderen, en volwalTene perzoonen, enwy
„ftooten die geene nietuit van de Kerke, die haare kinderen niet ter doop^„g^
„, brengen, maar die alleenlvk door de opiegginge der handen , en 't gebed and«cn -

.„der Kerke, den Heere Chriilus werden aanbevoolen. Chriftus heeft gee-

;,-, nen ouderdom te doopen belaft , maar ook geene verbooden. Welke
woorden een anderzins fcherpe penne-ftryder , niet heeft willen oor-

deelen , maar aan een iegelyks voorzichtigheid over laaten.(e) Vange-
lyken de Gemeente tot Waldshut , daar echter de Leeraar alleenlyk over

de kinderen tebidden plagt, en Hechts die geene te doopen, wiens oude-

ren noch lvvak waaren , en het kind enkelyk gedoopt wilden hebben. Het
welke ook aan Oecolampadius zeer wel heeft behaagt, (ƒ) Gelyk ook de

Boheemlche broederen , noch ontrent het Jaar 153°' alom den Weeder-
doop te onderhouden plachten , daar door ze haar van de Gemeente af te

zonderen dachten , gelyk als 'er wel uitdrukkelyk verhaalt word. Qr)

Niet minder word van de zoo genaamde Picardiërs gemeld , als dat ze die

geene , welke haar alzooquaamen toe te vallen , weederom hebben ge-

doopt. (/;) Op dat ik niet zegge , hoedeLutheraanenaanCalvinus de

fchuld hebben gegeeven , dat hy veele kinderen ongedoopt hadde gelaa-

ten , zoo dat ze ook alzoo weg geftorven waaren. (0 Het welke de Ge-
reformeerde volftandig loochenden. Ten minften is 't niet ongelooffelyk,

dat in den aanvang , veele onder de Proteftanten van die meeninge zyn
geweeft , als die tot Nordlingen. Doch daar na, by 't ontftaan van den

uryd , teegen-fpreekinge en vervolginge, die weeder hebben verlaaten.

Weshalven te vergeefs geloochent werd , dat Oecolampadius eertyds niet

erkent zoude gehad hebben , dat de Kinder-doop in de Schrift niet ge-

grond zoude zyn, daarwy te vooren zynetoeftemminge nu reeds al ge-

zien hebben , en hy zulks ook teegens Hubmeyer zoude hebben bekent.

(£) Ook heeft eenen in 't Jaar 1659 willen beweeren , dat Zmnglius , in

den

(i) Apud Ottium 1. c.p. u8. (e) ApudSeckendorffiumLib. II. p. 193. (d) Ap.Fechtiumfup-

plcm.HE.p. 844. (t) Apud Scultetum Annal. Anab P. lp. 311. & Ottium p. 35-. Conf. Hornbe-

kius fumma Controv. Lib. V. p. 365-. (ƒ )Scultetusl. c p. 312. (g)ldemP. II. p. 177. Confeffio

Bohemica Art. XII. (/>) Joh.SchlechtaEpift. adErafmum ap. Colomelium ColloSt. EpilUp. 289.

(«') Vid. Kurtze anzeigungen undwiderlegungenderzugemdrenen Artickel wider die Prediger zu

Brehmcn 1*82.4'°. (^ Apud Ottium 1. c.p. 33 j

-

.
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jaar md. den aanvang , den Kinder-doop heeft willen affchaffen , doch dat hy te
tot md

. ^eer voor de Papiften hadde gevreeft.

19. Ook zal ik nu niet op-haalen, hoe de Proteftanten zelve geene

zvvaarigheid altoos maaken , van eenige gedoopte perzoonen , als de So-

wceder- ciniaanen, weeder te doopen , en zulks ook met 'er daad een Anabaptif-

piowftan- mus of Weeder-doop noemen , het welke noch onlangs wydluchtig is

Kn-
verhandelt. (/) Daar ook geheeleSyw^K der Gereformeerde, beflooten

hebben , die kinderen , dewelke van vrouwen gedoopt waaren geworden
,

noch eenmaal te doopen, doordien de eerfte doop niet met allen gelden

mocht, (m) Zoo gantfchelyk heeft een ieder partye , den eenmaal opge-

vatte eige wille aan zich behouden , en de andere, weegens haar ftrydig

gevoelen en befluit , op't' heftigfte beflreeden , fchoon dat ze ook
Dei rapt- den klaaren letter der Schrift voor haar hebben gehad.De Paapsgezinden

zelve , die doch daar in de yverigfte zyn , en na der Weeder-doopers mee-

ninge , de eerfte aanheffers van den Kinder-doop zyn geweeft , hebben

hier inne haare inzettingen zeer dikwils gebrooken. Zy hebben in 't Jaac

iji8 , zommige menfchen in de Latynfche taaie herdoopt, om dat ze

met duitfche woorden te vooren gedoopt waaren geweeft. (w) Om welke

reede Luther ook heeft gefchreeven , dat zy de rechte Weederdoo-
pers waaren , en daar beneevens betuigt , dat zulks tot Mulhuizen

vaneen Papift was gefchied. (ö) En een ander heeft wel verhaalt $ dat de

Papiften met haare ordens , alle Weederdoopers waaren , dewyl ze de

ordens voor den anderen doop hielden , en haare kinderen desweegen

ook andere naamen gaaven. (/») Om nu te verzwygen 't geene eertyds van

Cyprianus, weegens den Weederdoop der Dwaalgeeflen, is by gebracht,daar van

hier voor iets in 't derde Boek, gelyk meede van de Getuigen der waarheid,

weegens deezezaake, inde HilTorien der voorige tyden , te berde is ge-
En die- bracht. Als meede 't geene van de heedendaaglche Grieken en andere ge-

zintheeden gezegt werd 5 dat ze niet de kinderen , maar volwallene

lieden alleen tot noch toe te doopen pleegen. £n zoo veel zy meede ge-

zegt van dit ftuk, daar by ik noch ettelyke andere te voegen hebbe.

vantet 2.0. Van 't Avondmaal hebben ze in 't eerfte vaft geftelt , ,, dat daar in

maal. „ geenzins het weezentlyke lichaam en bloed van Chriftus was,en dat het

„ ook van de Proteftanten niet recht gehouden wierde. (q) Het was maar

„ van Chriftus alleenlyk ingezet , tot een teeken en gedachtenis zynes ly-

„ dens,gelyk ook van de liefde Gods en des naaftens,doch niet tot verfter-

,, kinge des geloofs,ofverzeekeringe van de gemeenfchap der geloovigen

„ met Chriftus en zyne weldaaden. (r) Want de H. Geeft was het pand en

zeegel des heils , x Cor. 1. 2 1 , 22. (j) Ondertuffchen bekenden ze , dat het

lichaam en bloed van Chriftus , by het Avondmaal , van degeloovige

,

geeftelyker wyze genootenwierd, zoo dat, gelyk als de mond het tee-

ken , alzoo ook het hert de waarheid des lichaams van Chriftus ontfangt.

Waar by met eene zommige zonderlinge meeningen hadden $ alsdaC

men het ook niet dikmaals houden moefte, maar alleenlyk in grooten
ernft , en meeft in doods nooden , wanneer men geruft was om te fterven,

en den eenen voor den anderen lyfen goed op te zetten. (O Van de ande-
re Kerkelyke gewoonten moogen ze meede, gelyk als men licht denken

van -t Ker- kan , weinig ofniets hebben gehouden , daar ze zoo zeer op 't innerlyke
en.gwn.

nebben gedrongen. Dus hebben ze in Switzerland , een eigen boekje

laa-

(k) Apud Ottium l.c.p. 335-. (/)Vid. Joh. Frid.Meieri differtationcs Kilon. öcHamburgdifH
XllX. De Lutherano veroque Anabaptifmo. (ra) SynodusTigurina ap. Ottium. p. 1S8. («j Wi-
gand, de Anabapt. p.448. (o) lm briefvon der Widertautfean 2. Pfarherrn. fi : Sebaft. Frank. l.c.

P.Z07. (^)Juh.Cantiusap. ScultetumP. II. p. 90. (r) Jo. Petrus vander Meulen.Catechif.p. i6f.
MennoSimonisSumm. l.p. 144, &Summ. Il.p.163. WProtocoll.Colloq. Embdan. l.c. (f)Se.

balt. Franke l.c. p. 198.
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aaten uit gaan , met den tytel , n'aarom ze niet ter Kerke gingen. Dieswee- Jaat MD -

ren men haar ook met geweld tot het ter Kerke gaan heeft willen dwin-
l°tMDC '

gen , zoo als nu wel haaft zal aangeweezen werden. Gelyk als men zich
ïieede over haar heeft beklaagt . d at ze den Sabbat h niet onderhielden, Slbbath,

ils meede dat eene , met naameMiriw, alle de zyne da ir toe vervoert
•ïadde , dat ze geen onderlcheid altoos hielden , ruitenen Feeft- en ande-
re daagen. («) Desgelyks ook dat ze leerden: dat geen dag booven den
inderen hoog was te houden , doordien het Gebod van den Sabbath in

t Nieuwe Tellament was afgeichaft. (x) Verder dat ze ook ftelden.dat de
biecht voor den Leeraar en deabfolutie, of 't ontflag van zonden, een
gruwel was , waar uit zoo veel quaads was voort gekoomen , alzoo God
alleen machtig is om de zonden te vergeeven. (> ) Alzoo hebben ze zich

look van de Predikers niet willen laaten te zaamen voegen of trouwen ,

maar ze hebben met 'er daad , buiten beveiliging haar echt aangevangen ;

hoe men zich ook over haar befwaart getoont.en desweegen haar hart aan-

gemaant heeft , doordien ze dit alles voor bloote inzettingen van men-
lchen hebben gehouden. (?)

il. In't (luk van den echt heeft men haar deeze ftellingen toegefchree- *™
ti"'

. ven,dat zoodaanigen echt voor hoerery zoude gehouden werden , daar de ftaat-

;

eene perzoon geloovig , en de andere ongeloovig mocht zyn, en het

geloovige deel zoude het ongeloovige moogen verlaaten , en een ander
neemen. De echt der goddeloozen zou zonde zyn , en geen echt voor

,
God,maar als eene onreinigheid en hoererye. Inzonderheid zegt men van
de Weederdoopers tot Munfter , dat ze de veelheid der vrouwen vaft-

,
geftelt , en in gebruik gebracht hebben. O) Aangaande de gemeenfehap fcl™

tl"

c

J

t

der goederen , hadden ze deeze inzettingen : dat alle goederen gemeen socdcten «

moeiten zyn , gelyk ze ten tyde der Apoftelen waaren geweeft. (e) Wel-
ke zaak , fchoon die inde voorgaande ongereegeltheeden binnen Mun-
fter, en elders in zyn oogwit was gemift, zoo is die in 't gemeen echter,

van verftandige lieden niet verworpen , maar veel eer onder waare geoef-

fende Chriftenen voor goed , en alzoo ook voor geeneketterye gehou-

den, (c) Alhoewel ook ondertuffchen de Weederdoopers zelfs zoo verre

werden ontichuldigt , doordien ze zulk een gemeenfehap flechts op haare

meedegenooten zochten te trekken , als waar uit noch roof noch moord
zoude kunnen ontftaan , gelyk als men meende daar uit te moeten volgen.

(^) Alzoo was het meede met de overige ftryd-vraagen van den eed , den

oorlog , en het ampt der Hooge-O verigheid geleegen , dat men alles met
onderfcheid en voorzichtigheid mocht aanzien. Wat den eed aangaat j Eed.

het is wel bekend , dat ze allen eed voor verbooden hebben gehouden,

alzoo Chriftus uitdrukkelyk gezegt heeft : Gy zult gantfchelyk niet/weeren ,

en dat het genoeg is , ja ofneen te zeggen. Matth. v. }4-feqq. Om welke

reede het ook niet geoorloft is , over zaaken tefweeren, die men als

twyfelachtig, zeeker daar door zocht te maaken. (?) En daar hebben ook

in allen gevalle verftandige Overigheeden het geweeten van deeze

menfehen zoo verre ingefchikt , dat ze haare toezegginge en verzee-

keringe, in de plaats vaneenen eed hebben aangenoomen, op dat ze niet

op eene Paapfche wyze, teegens het geweeten iemand quaamen te dwin-

gen,gelyk ze wyslvk 't zelve ook zoo hebben daar by gevoegd. (ƒ) Nade-

maal ze booven dien niet bevonden, dat diergelyketoelaatinge met ge-

vaar of fchaade ooit was gefchied. Gelyk als ook onder anderen, de Prins

/ƒ. Deel. Rrr van
(«) Ap. Ottmm p. 160. (x) Wigandus 1. c. fyj Ibid.p. 9. (ï)Ottiusp. 129.& 190. (a)Wigan-

dus 1. c. p. \ 3. (b) Ibid. (c) Vid. vel. Conr. Rittershufius Lib. IIX. Left. Sacr. c. 7. p. 5-94. Zicglerus

aliique. (d) C. Thomafius Hiftor. der Weifsheit und thorh. P. III. p-4f. (t) Wigandus l.c. Vid.

Colloq. Frankenthal. Art. XXI. n. i.i.Embdenfe Art. CXIX.n. 1. MennoSimonisSumm.il.

p. 394.Nicolail.cp. 391. {f) ApudOttiump.iöf.
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jairMD. van Oranje, in 't Jaar 1577, niet alleen zelfs inde Neederlanden heeft

'gedaan , maar ook de Switzers daar toe heeft vermaant , datzedeeze

luiden vryheid van haar geweeten , en ontleediginge van den eed vergun-

nen mochten. Het welke dan des te lichter en zeekerder was, dewyle

zy , behalven dat , haare belaftingen , fchattinge en tol , in alle op.

rechtigheid op-brachten, (g) Welke zy ook zelfs haare Overigheeden

fchriftelyk plagt te belooven. (/?)

°J"'
8" 21. Op gelyke wyze hebben de Mennoniten , in det'zaamen-fpraake

binnen Embden , haar zoo wel vanden eed , als 't Overigheidsampt ver-

klaart ,
gelyk als hier na volgt: ,, Wy willen hier meede vooreenen ie-

„ gelyk gaarne verklaart hebben , dat wy aan de Overigheid en der zelver

„Heeren geenen eed doen , o'm eeneenige oorzaak. Want wy vreezen

,, het Woord God; , in 't welke het Chriftus zoo uitdrukkelyk verbooden

„heeft. Anderzins zynwygairne, in onze zwakheid , naonsvermoo-

,, gen gehoorzaam , en dat niet minder, als ofwy met eed fweeren waa-

lren verplicht, aan de Overigheid ons jaa getrouwelyk te houden , en

„ookaanailemenfchen , daar wy het/aj teegen haar gebruiken , totbe-
Gehoot- „yeftiginge van eene zaake. Wy verklaaren ook daar beneevens, dat

' „wy der Overigheid onderdaanen zyn , onder dewelke wy nu zyn, of

„hier na zyn moogen ; indien de zelve Overigheid, eenige ontrouwe

„ aan onze beloften quam te bevinden, daar meede wy aan de Overigheid,

„inde plaats van eeden zyn verbonden , en dat 'er in eenige getüïge-

„ nis , ofStads- en Lands-trouwe , eenig gebrek aan ons wierde befpeurt,

„ dat ons de Overigheid dan vry mag ftraffèn , na policy-recht , gelyk als

„ men eenen meineedigen gewoon is te ftrafTen. (/) En in 't Leeuwaarder

Gefprek desgelyks , „Wy bieden ons aan, met oprechter herten , dat wy
„ niet meenen de weereldlyke Overigheids macht te weederf-preeken, erï

„ 't gebod over haare onderdaanen , volgens haare byzondere befchree-

i, vene Lands-rechten en ordeningen,die ons in 'tallerminfte niet betaamt

„te berifpen , maar dat wy veel meer fchuldig zyn , Volgens de leere'

„ van Panltii, Rom. xin. en 1 Pet. u. aan de Overigheid onderdaanig te zyn.

„Het welke wy dieshalven ook gaarne willen doen , en waar in wy ook
„nooit onwillig bevonden zyn , om haar tegehoorzaamen , in alle het

„ geene wy verftaan konnen, dat het niet ftryde teegens Gods H. Woord.
„En wy vertrouwen ook op den almachtigen God, die der Koningen,
„Vorften , en aller Overheeren herten in zyne hand heeft . dat hy haar

„ in 't zelve voorneemen zal laaten blyven , gelyk als wy onder haare ge-

«naadige befcherminge , zoo lange in aller onderdaanigheid hebben ge-

zeeten. (£) inzonderheid heeft Menno hier van aan de Overigheeden
zelfs , die recht regeeren , aldus gefchreeven : „ Indien gyzoodaanig
„ doet , zoo zyt gy niet alleen Koningen na den vleefche , maar ook na

„ den geeft , dewelke by het Hoofd aller Koningen zyt gelieft, met zynen
„bloede van zonden afgewaffchen , en die u tot Konigen en Priefters

„ Godes en zynes Vaders gemaakt heeft, Apoc. 1. om te heerfchen en te

„overwinnen met alle kinderen Gods , de weereld, vleefch, bloed,

„zonde , dood , duivel, valfche leere , en alle poorten der hellen /(/)
En elders heeft hy bekent, dat een Chriften zeer wel het ampt der Ove-
righeid bedienen mag, en meteenen ook een Chriften zyn, ook daar by
gewenfcht , dat de Chriftenen in vreede en vryheid haares geweetens

,

alle de daagen haares leevens Gode mochten dienen , onder eene

Chriftelyke Overigheid en rechte Leeraars. (»0 En deeze haare beken-

te-

rg) Ibid. p. 166. (b) Ibid. & p. 177- («') AaioneCXIV.p.335-. (k) AÖ. CXXXVII.p. 43S.
Cont. Colloq. Frankenthal. Art.XXlV. n.Ö.&iz, (i) lm alten Fundauicnt-buchLit. P.num. i.

im) In der erklarung des ij\ Pfalms fine.
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tenifle, die men noch veele in haare fchrifcen vind, hebben ze ook met 'er j«r mdt.

daad zelve beweezen , daar in , dar. ze eeven als andere onderdaanen ,

'orMDC

c zeederc overal ftii en geruft hebben geleeft , het haare befchikt , en alle

trehoorzaamheid beweezen , in alle 't geene God en zyn Woord niet

weederftreefde. Gelyk als zich, by voorbeeld, die in den Neederlanden,in

de voorgaande eeuvve zoo hebben betoont, dat ze alle lallen en bezvvaa-

ringen meede hebben helpen draagen,en alles gedaan,dat een trouw burger

toe ftaat. («) Ook geeven die nieuwe Schryvers haaf dit getuigenis, dat

de Weederdoopers in Holhndgoede onderdaanen zyn. (<?)

zy. Nu 't is bekend , dat het bedryf van Thomas Muntzer en Jan van Ley-

den , wel den anderen Weederdoopers in 't gemeen meede te laftgelegt

werd , en dat zy diesweegen van de Godgeleerde , in verdachtheid

werden gebracht,als wilden ze geene Overigheid altoos lydert. Maar het is

nochtans aireede aangeweezen , hoe de gemelde Menno zelfs een boek

teegen de aanhangers van Muntzer heeft gefchreeven, van gelyken , hoe
dat tot den Munfterfchen oproer de dwinglandye en verdrukkinge der

booze Overigheid zelve heel veel aanleidinge heeft gegeeven.Zoo dat ook
de volgende Weederdoopers , met die eerfte niets willen te doen hebben,

: en dat ze zich invoegen vooren verhaalt , Van de rechte Overigheid , wel

ihebben Weeten te uitten. Onderwylen , wanneer zevandegeeftelyke GeefkiyfM

oppermacht onder de Chriftenen reede voerden, zoo wierd haare meenin-
Ó

^
>P"'I,*£, •

ge alzoo geduid,dat ze niemand voor een geeftelyk lid van haare Gemeente
wilden houden , die een Overigheids ampt hadde bekleed ; ofwel onder-

iwylen alle de Weederdoopers de Overigheid in alle andere billyke zaaken

•wilden gehoorzaam zyn. ( p ) En daar neen mochten haare reedenen ook
wel ftrekken, wanneer ze zeiden 5 dat de Överigheidwelvan Godwas ,

doch een Chfiften konde zoodaanigen ampt niet bedienen, en te gelyk

een lid der waare Kerke zyn (^) God zelve heeft ook het voofneemen
der Jooden voor onbillyk geoordeelt. 1 Sam. ux. 5. Hof. ux. 4. en het

Hechts eenemenfchelykeordeningegehaamt. 1 Pet.u. 13. Chriftus heeft

het zelve ook ontvlooden , Lhc. xii. 14. Job.ux.n. cap.wi.if. en den

; Chriftenen verbooden , Luc. xxu. 15. Mare. x.^z. (r) Eeven gelyk ze

ook de lyf en leevens ftraffén , onder waare Chriftenen niet voor geoor- reemis-

loft hielden. En op het Colloquium tot Embden , als meede met D*. Andrete

tot Pfedersheim , hebben ze.het ook niet willen toe-laaten , dat de Ove-
; righeid de boosdoenders mocht ombrengen. (5) Eensdeels , om dat

Chriftus de Gerechts-wet der Jooden , in 't Nieuwe Teftament hadde af-

gefchaft , efr alzoo ook het gebruik des zwaards , na dat het dien harden

volke fleclits een tyd lang was vergunt geweeft: Andersdeels , doordien

Chriftus zegt , dat men den boozen niet zoude vveederftreeven , en zyne

vyanden lief hebben. Matth. v. 39. 43. 44. Daar en teegen waren de Ker-

kelyke difcipline , de Tucht- hui zen , en andere zachte en gemak-
kelyke middelen genoegzaam , om de zonden te weeren. Al-hoe-

wel ook onderwylen Menno de Overigheid haar zwaard voor toe-

gelaaten bekent , doch het weeder op andere plaatzen zeet bepaalt

heeft. 00
24. En niet anders was het ook met haare meeninge, aangaande den vanden

oorlog geleegen , zoo dat ze meenigmaal heele zeldzaame en wonder-
°01

°Ê'

Rrr x baa-

(n) Vid. Ottiusp. 166. (o)HuberusiuHift.Civil.ap.ThomafiumFurften-recht p. 8. (p)Idem
Hilt. der Weilsh. l.c. (j)ColIoq. Frankenth. Art.XXlV.n.4-Nico!ail.c.p. 123. (r) Idem Art.

XXI. Scö. 1. (x) Protocoll. prsef. Vita Jac. Andre* p. 77. (f) Alt rundaméntp. 209. üy. 2?6.

(u) In difp. contra Micronium. p. 9.
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jaarMt>. baare reedenen daar van voerden, dewelke nochtans van haar zelve, of
fot mdc.

an£jereni gefchiktelyk zyn verklaart geworden. Op het gefprek tot Emb-
den deeden ze dusdaanigen bekentenis •. ,, Wy vinden niet in het Nieuwe

„ Teftament , dat Chriftus zyne Difcipelen ooit geleert heeft , ofde A-
,, portelen ook t*haaren tyde hebben gebruikt gehad , eenigewaapenen

,, teegen haare vyanden. Én ofwy het alzoo niet anders uit Gods Woord
,, verftaan ko nnen , gelyk het ook niet is 5 zoo verklaaren wy nochtans,

„met oprechter herten , datwy hier rneede niet meenen , de weereldly-

,,ke Overigheids macht te weeder-fpreeken. (x) En uit anderer lieden

verklaaringen werd dit te berde gebracht : „Dat de wraake der Jooden,

„onder Mofes voel is toegeflaan , doch onder Chriftus behoort ze noch aan de Ove-

„ righeeden , noch aan de onderdaanen. Al wie Chriftus wil dienen , die moet alles

„ verzaaken wat hy heeft , daar toe zyn eige leeven , en de Apoftelen navolgen , by

„ denwelken geen gebruik des zwaards werdgevonden. Ook mocht mengeene wraa-

„ke of ftraife door de Overigheid daar over vorderen , vermits daar afnoch bevel

„noch voorbeeld , in 'tgeheele Nieuwe Teftament te vinden is, enz. Degeloovi-

„gen in 't Nieuwe Teftament , hebben ook het oorlog voeren , korts na haare bekee~

„ringe , eenmaal verlaaten : En David hzdde daarom ook, in 't Oude Te-

ftament den tempel niet moogen bouwen , 1 Chron.xxux. 2. (^) Indeeze

meeninge fchreefJacob Hutter , in Miihren aan de Regeerders , en fchoof

weef"* alle de befchuldigingen der onruft totMunftervanzichaf. „Aleerwy
„ eenigmenfeh met weeten,eenen penning ongelyk zouden doen,veel lie-

„ ver lieten wy ons hondert guldens berooven , eneerwyonzegrootfte

„ vyanden eenen flag gaven met een hand.ik zwyge met een fpiets,zwaard

„of hellebaard, gelyk de weereld weldoet, liever fturven wy , en lieten

,, ons eerder het leeven neemen. Wy voeren ook geen uitterlyk geweer

,

„'t zyfpietsoffchietbus, gelyk als een iegelykwel zien kan , en het zoo
„ klaar als den dag is. Wy wilden ook wel dat al de weereld waare , eeven

„als wy , en dat wy een ieder een tot dit geloofkonden brengen en be-

keeren , zoo zouden alle oorloogen en ongerechtigheeden wel haaft
sAattmg. een emc}e konnen hebben, (z) Ook hebben de Huttriaanen in de Schweits,

niet teegenftaande alle het ernftig bevel der O verigheeden , het zy onder
den naam van byftand-geld tot den oorlog, of andere hulp-penningen en
voortzetting willen geeven , ook niet tot voor-koominge van gevaar en
verraderye iets willen belooven , waar over zy ook zeer vyandelyk aan-
getaft zyn geworden, (a) Daar en teegen, wanneerdeMenniften, in 't

Jaar 1572, aan Willem , Prince van Oranje, een aanzienlyke zomme
gelds , in 't leeger , met groot leevens gevaar hadden gebracht , zoo heeft

haar den Prins wel hooglyk gedankt voor dien goeden en getrouwen
dienft , die zy aan de gemeene zaake beweezen

5 (£) maar de Pre-

dikers hebben daar meede Hechts den fpot gedreeven , en haar naakoo-

melingen der Munfterfche geheeten , dewyle zy in 't Leeger waaren ge-

gaan, (c) Haar ook anderzins de oorzaak des oorlogs altoos toe fchry-

vende , als ofGod het land ftrafte om haaren 't wille. (/) Zoo dat deeze
lieden het op geene zyde , en inzonderheid op die der verbitterde Lee-
raars , recht maaken konden , ofwel de Overigheid hier in veel verstan-

diger en Chriftelykergehandelt heeft.

25. De rechte oorfprong deezer vyandfehap teegen de Weederdoo-
pers,

(*) Ad. CXXXVII. p. 43S. (y)NicolaiConfeffp.48o.Colloq.Leoward. A<3. CXXXIH.
& CXXX V. Embd. AS. C VII. n. 2. 3. C1X. n. 2. CXI. n. 1 . &c. Conf. Wigand. 1. c. p. 9. ft) A-
pud Ottiump. 77. (4) Idem p. 15-8. (t) Korte ontfcbuldiginge teegen Jac Bontemps p. 30. & in de

Ontftelde Leeuw. p. f34. (c) Bontems Noodige aanmerking p. 30. («?)Epift.ap.Ottium p. 177.
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pers i en der zelver daaruit ontftaande klachten , was haare opentlyke 1*'^°:

bekenrenis vaii den verdorven toeftand aller Staaten , Gez^ntheeden'en Haat ge
.

'

Godsdienften. Aangezien ze niet alleen deeze voor verhaalde dingen en "n
g^fge-

gewoontens , maar ook zoo veele andere voor quaad en onchriftelyk™ v"-

hielden en bekenden. In den eerften aanvang plachten ze aan de Reform*- ,

tie zeer veel gebreks en berifpens te zien , inzonderheid dat de Paapfche

misbruiken noch zoo flecht en fpaarzaamelyk afgefchaft waaren. (<?) Het

quam ook den lieden zeldzaam voor , wanneer ze hen héimelyk en opeht1- 80"'?"**

Jyk tot boete vermaanden , ook wel op de ftraatén uitriepen , dat
"

men boete moed doen , enz. Daar door dan zeer veel onrufl en oproer

verwekt wierd , en zy alle ongemak moeften uit ftaan. (ƒ) Niet min be-

fchuldigde men haar over geeftelyke hovaardye , om dat ze dachten

.beeter te zyn als de andere Chriftenen , en zonder zonde ^(g) dewyk
zy de zonden beftratten. Niet teegenftaande haare weederftreevers -zelfs

bekenden , dat de oorzaaken van haaren wasdom waaren , de grüw-

zaame zonden der rechtzinnige, en om dat het vreefën ,• zuipen, fpee-

len ,
echtbreeken , en diergelyke zonden , zoo ongeftraft bedreeven

"Wierden , waar aan de Weederdoopers haar ergerden , en geleegent-

heid tot icheuringen naamen. (/;) Ja zy zeiden verder : dat de leere Getuige™

ider Predikanten niet met het Euangëlium overeen quam , overmits^" de

'-ze zoo gantfchelyk geen goede vruchten altoos 1 vooft^braehten. (i) Le«M«.

Daar teegens de zoodanigen zulks wel ontkenden , doch daar bé-

rseevens nochtans zoo veel belyden moeften; dat ze van haare zwak-

heid wel bewuft waaren ,- en bemerkten , hoe veel daar toe wierde

ivereifchc , wanneer iemand de breuke der Kerken wilde heelen. Ohder-

wylen wenden ze byzondere vlyt aan , op dat de Kerke, (of de

Kerkelyke ) in ruft blyven mochten. (*) En de Overigheid deed

• desgelyks een openbaar beklag teegen de Weederddopei;s , dat 'er

echebreuk ,
gierigheid , bedriegery , woekeren, vloeken f hoogmoed,

zweeren , en dronkenfehap onder hen in zwang gingen* Het wêlké

de voornaamfte oorzaaken waaren , dat veele vroome en Godvruch-

: tiee lieden , die Chriftus van herten zochten , zich ergerden en

van de Kerke affcheurden. (/) Desgelyks, dat ettelyke der Kerken-

i dienaars zelve , helaas ! zomwylen ergerlyk en eerloos leefden, (»j)

den welken het derhalven door opentlyke uitfehryvinge , wel diende

verbooden te werden , op dat de Ketters niet iets mochten hebben om
haar voot te werpen, («)

1.6. Waarom de oudflë Schryvers aanmerken , dat de eerfteaan-

leydingetot deeze Sette zoude zyn geweeft , wanneer Nicolaas Storch , en GeIeegen .

andere hadden aangevangen de geeftelykheid in't Pausdom , en anders heidd111

te berifpen. Het - welke haar des te lichter is geweeft , hoe meer
°

men zulke lieden allerhande misdaaden onderworpen heeft gezien

te weezen , die het volk in de oogen flaaken. (V) Ook hadden

de eerfte Weederdoopers getracht,' de Euangelifche Leeraars ver-

dacht te maaken , en veel aan haar leere en leeven gelaakt, (ƒ>) Zy-

foadden'er zommige beftraft , dat ze te luy en traag waaren om het

tyke van Chriftus, eh"t zuivere Euangëlium weeder in weezen te bren-

gen. (2 ) Z.y hadden Zwinglius genoemt den ouden draak, endearSdere

II. Deel. Sff Lee-

(0 Apud Seultetum P. I. Annal. p. 156. (f) ïbid! p. 25-7. (g) Apud Ottiump. 87. (h) Ibid-

p.91 («') Colloquium VI arpurgen feap. eundemp.92. (j^) Bul lingeros adv. Juftum Velfchiurn ibid.

p. 139. (I) Ibid. p. 173- (m)p.-i8z. (»)Ibid. p. 171. (o)Cam«rar. VitaMclancht.p.44. (p) Scul-

tetus 1. c. p. 204. (5) Wigand. Anab. p. 444.
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jMtMD. Leeraars zyne zeeven Hoofden geheeten. (r) enz. De volgende hebt*
(otMoc.

j^g^g vee ie punten operttlyk voortgebracht, dïe den Leeraaren geei
Hoogmoed z j as .g€vaiien genden. Als hy voorbeeld , dat onder haar geeneliooj

«"re.

c

heid , i
verhe|Tinge , of heerfchappye altoos behoorde te weezen

; {$) fa

Haaregie- ze geen loon -of jaargeld behoorden te trekken, uit Matth.x. 8. xThe
iigheid.

.
m. 8.9.(0 Dat de Hooge-Schoolen , Vrye Koiiften, Doftor, Mag/ki

vaifche jen andere eernaamen niet Chriftelyk zyn 5 dat ze ieder een , zöndt

&t!d!

rt" onderfcheid , ten Avondmaal toe laaten, endehfleutel om. te binden .nit

eeyenzowel.alsom vry tefpreeken,quamenitegebruiken,enz.Desgelyk

Sd""
2 ' dat -ze de Ketters wel zochten te verbannen, .

maar haare eigene fchaape

en, toehoorders , als droakaarts , gierigaarts , hovaardige, enz. nit

ui? des duivels kaaken trachten te nukken ; en dat toen aan haarnie

itteer goede vruchten bemerkte, als aandePapdften. («") AUfchetwe!

ke deeze liefden, geen gunft by den Superintendenten en freint/?» verwek

ken ko.rtde, ». immers zoo weinig als dien Weederdóopèr te Geneve

die- 'Ëqfointts -voor 't Gerichte antwoorde - daar leefde;geen menfcl

beeter ea "be^paamer als de. Kecken-dienaars , waarom ook de zelvi

voor eeft beeft ujpgefcholde.moefte .worden.' .£*•). En over diergelykei

befchuldigiftgen klaagden de Leeraars ,genoegzjoem overal , doordien zt

vaftd^VVe^d^dPPpfrs wierden genaaatj wolven, vaifche -Proplteetin , er

diergelyke. Als naeede: wyfadrts en kloekaarts van deeze weerekl.

en veryoetdefcs van het volk. Dat ze ook den heiligen man j Zwin-

g/tftfvlafterdiönri,: den Leeraaren harde en ipotcelyke brieven fchreeven,

en den toehoorderen wys maakten 5 dat ze by de gemeinfchap haarei

Ketke-, Predikatie en Godsdienft , onmoogelyk niet konden heilig ol

zaaïig werden ;j dat men in ;
haare predikatien niets goeds quam te

hooteri , dat depredikanten de Gerfieente maar vervoerden -j die met

de Predikanten, te doen hadden,, wierd met ongelyk bejeegent,

ha&fef.-geheele gemeente was vol van zonde'. Zy fpraaken gantfch geene

waarheid , |
leefden fchandelyk, lafterlyk , en ergerlyk , drongen bloe

'

ddrftelyköp-haarlyf-enleeven, fcoo dat men ze met vuur en zwaard ver

volgenmoeft enz!(jO

Snftaane. z7 ^s zieh nude Leeraars van deeze menfchen beleedigt bevondei
vervoigin- te Zyn j ^oc, zogten ze met haare ontzagchelykheid door te dringen ,

ert haar anderzins, op allerleye wyzen te dempen , en van haar ont-

ilaagen te werden.. Maar met reeden-twiften en weederleggen rich-

teden ze heel weinig uit , wanneer ze zich op haare aanzienlykheid

bqriepen , en by voorbeeld , fielden : Dac de Weederdoop buiten

der Kerken toe<-ftemminge aan -gevangen was, waarom , die ook
niet recht was., gelyk als Zmnglius weleer, hadde gedaan. (2)
Die. ook een izyner vrienden hadde bekent $ dat hy een Weeder-
dóopèr al te heftig hadde uitgefcholden , omdathy met den Weeder-
doop de burgers vervoerde. {<? > En daar heene aftrekken ook de mee-

nigerleye beschuldigingen , op dat men haar by hooge en laage , vet-

Ivaat mochte maaken. En niet minder de aanmaaninge aan de Ove-

o°°vh
e

id ^S^M * dat, ze het Irackiuw Sewlare, (of de weereldJyke macht)
yw's e

' teegen dezelve (ook den geruften en ftillen). te werk zonde (tellen,

waftt van den oproerigen -vilt niets meer te zeggen. Tot een voor-

beeld}

(>•) Zwingl. in EpiftoK p. 83.ElencboCatabaptiftar. (t) Golloq. Embd. ASt. XXXIIX. n. 4-

(t) Ibid. & Nicol. Nicolai 1. c. p. 138. (u) Golloq. Leovard. Art. XIV. p. 10. (*)Calvinus epift.

p. 81. (*] Vid. Ottiusp. 110. 143. 149. iff. 179,18». 181. 184. &e. (^ Elench. in Cttabapuftw

1. c. (<»j Epill. ad Gynorseuro p* i8èj
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wanneer onder deLutheraanen D.Job. /fïgWde Overigheid in 't I****».

emeen aldus. aanlprak en uitvoeriglyk redeneerde : „Zult gvi. zulke
tl>,MD>:

ichrikkefyke. vyanden van den H.Ooop, en dielchenctèrs, ja Gods-
laüeraars jfJer H, Drievuldigheid . die ui. in den Doop" heeft weeder-

eebaarc , met geduid in uwe befcherminge verdraag-en ? wilt gyl. op
zulke gewichtige zaakén nier zien ? waar is den Vver voor het Huis
Gods ? waar is den yver der eere Gods? zoude de Chrifteiyke Overig-

heid den geenen , welke de zelve zbo fmaaden , en die niet op de

wacht willen trekken , noch wooninge yerfchaffen , befchuttingeen

nèeTingd We 'laaien ? wat is dat voor èenegerechtiglréid of billighe^d?

buiten -tw-y fel word de zeegen van alle zyderi vercireeven , daarirut-

ke fchaan>telooze en Godslafterlyke lieden onder den Chriftenen ziqh

vervoegen. Het is waarachtig, wat in de Spreuken in 't VIII. Hoofdftuk
ftaat : De zeegen Jet Heefen maakt ryk', daarom maakt de vloek des Heé-
fert daar.-en 'teegen arm. Alwaar nu zoodaanige lieden , als Joodenen
VVeederdoopers , werden geduld, daar is nóch genaade nóch zeegen.

Tit welke woorden iemand zeer wel befluit , dat Dr. wigandus

e Overigheid ,
alleen maat- om haar tydelyk nut en voordeel tot

Iken ernrt heeft aangemoedigt. (£) Zoodaanige , en noch veel fcher-

re- ophitzingen tyn er zonder getal'door de Predikanten gedaan ,

mwylen ook zelfs op de Predik-ftoelen
5
zoo dat men zich niet heeft

verwonderen , van waar doch de zeer harde handelingen , teegen.

;ze lieden (niet alleen onder de Papiften , maar ook onder de zoo
riaamde Gereformeerde) mogen' van daan gekomen zyii. Doordien haar

:
Weederdooperè voor hielden, dat de Leeraars in 't'gerheen , haare

eermaalen beweerde Hellingen, anderzins teegen de Pausgezinde,als dat

jen de Ketters niet vervolgen moeft, gezocht en voor gegeeven had-
en , die op allerhande vvyzen te weederroppen , of, te bepaalen. De
>verigheid moefte daar in haar ampt gebruiken , dat ze de afgoderye

n goddelooze leere meede t'önder brachten en ftraften , dewyle de
)verigheid de waare CuQos utriusque tabula , bewaarder van beide de
Vets-tafelen was, enz. Doch dat men dit befluit , by haare vervol-

ingen niet heeft toe-geftaan, maar haar voor goddeloos gehou-
len , zulks wyzen de Stryd-fchrïften allenthalve.n genoegzaam
lit. (O
a8. Hier voóren is reeds al uit gewifTe oirkonden gemeld , dat 'er

>nder de Lutherfchen veele van de VVeederdoopers , door den beul
-,yn ter dood gebracht , en dat alzoo den Roomfchen Antichrift dir

;enteeken niet alleen is gelaaten geworden. Op Luthers en Melanch>-

hons goed-dunken , heeft buiten allen twyfël , de Keurv. Johan. al-

ïoewel in 't Jaar ïfi8 , het volgende fcherpe Editt doerr afkondigen,
relyk als ik het uit den oorfpronkelyken brief , hier in te voet-

n noodig geacht hebbe. Het luid dan Van woord tot woord al-

us

:

SJJ * Door

[b) Wigandus Anabapt. Dedicat. & ex eo Ottius p. 1 7 u (c) Ibid. p. 90. Conf. Hartknoch. Preuf.
nifche Kirchcn-hiH Lib.il. c. 3, p. 403.
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Door (jods gendade
,
fohmnei , Hartog yan

Saxen
5

en Kjeuryorfi , Landgraave in

Turingen en <*S\d"ar^graave tot

Ten: <?«<.

ALlen en een iegeïyk onzer 'Prelaaten , Graavert , Vry-

heeren , Amptluiden , Schouten , Burgermeetèeren en

Raaden der Steeden , Rechters en Gemeenten , zy onze groe-*

tenis voor af. Eerwaardige , welgeboorene en eedele
.,

lie-

ve , aandachtige en getrouwe: Ons werd bekent gemaakt

,

dat eenige , die den Weederdoop , als ook het mis-verftand

van 't hoogwaardige Sacrament des waaren lichaams enbloeds

vart Chriftus , en andere onchriftelykë meeriirigen en leere

aanhangen , hier en daar in onze Vorften-dommen meede

trachten in te fluipen , en zich daar binnen te bergen , het

arme eenvoudige volk , zulke onchriftelyke gevoelens met

prediken , fpreeken , feeden-twiften , en anderziris door an-

dere weegen , als door boeken en fchriften , die teegen Gods

Woord zyn , en daar teegen t'eenemaal ftrydig , tot verdoe-

melyke en bezwaarlyke vervoeringe in te beelden en uit ter

breiden. Op dat nochtans zoodaanigen onheil en boosheid,

door Gods genaadë , zoo veel moogeïyk is 7 raag voorgekoo-

men worden , zoo is ons ern'ftig begeeren , dat gy , onze Ampt-
lieden , Schouten , Burgermeefteren en Raadert der Steeden

,

Rechters en Gemeentens , in onze Landfchappen , Stee-

den , Vlekken , Dorpen en Gerechten , ook gy , Graaven,

Heeren en Ridderfchap in uwe gezag-plaatzen en Gerichts

gebieden , wik vervoegen , en daar opzeer naauw letten
,
gelyk?

zich ook een ieder van u zelve daar m niet anders houden of

betoonen zal , dat niemand , hy zy dan van Adel , Bur-

ger , Boer , of van wat ftand hy mag zyn
,
geeftelyk of wee-'

reldlyk ^ behalven de beftelde Dorp-priefters \ Predikers en

Kaplaaneh , den welken op iedere plaatzede Zicl-zorge en het

Predik-ampt is aanbevoolen , en die daar toe aangeftelt zyn , toe- i

geftaan werde , om te prediken , te doopen, en andere diergelyke

dienftert,die den Godsdienft aangaan 5teoeffenen en vervorderen,

de afgekeurde boeken of gefchriften te koopen noch te ver-

koopen , of te laaten leezen , maar dat een ieder , die het

gewaar werd , dat zulks by vreemde of bekende , buiten be-

hoorlyk bevel ondernoomen werd, aldaar aan ui. of den Rech-

ters
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ers van die plaats , daar het gefchied
, zal moeten bekend /"'^v

naaken , op dat die ter gevangenis gebracht , en ook na ge-

eegentheid van haar misdryf en quaade handelinge geftraft

noo^en worden : en indien 't vreemde , of ook bekende en

yezeetene lieden mochten zyn , die zulks onderftonden , daar

van het te bezorgen waare , dat ze mochten ontvluchten , in-

dien 't by het Gerechte mocht uitgeftelt worden , dat als dart

de geene 1
die het gewaar wierd , met hulpe der nabuuren

,

teritond daar op aan gaan , de zelve aangrypen , en geen-

zins zal laaten ontkoomen , tot dat het den beampten des Ge-

rechts zy aangedient , en dezelve ter gevangenis gebracht , eft

daar in bewaard wierden -

7
alles op ftraffe en verlies van lyfen

goed , zonder verfchooning van de geene , die 't zelve weeten

en bevinden , en echter niet ontdekken , en die ook niets

:daar toe doert , of die hen op de vorderinge niet laaten vol-

gen , en den gcenen , die zulks in haare huizen en goederen

itoelaaten , of het zelve doen
>

gehengen , vergunnen i ver-

kenen en aanhangen , iets anders voor -wenden ; dat ook

niemand mag onderftaan eenige byeen-komfte te houden ,

onder den naam van gemeen gelag, doop-maal, vergaftirtge,

of iets diergelyks ; 't en zy hy dan alvoorens , u of den Ge-

rechts-houderen zulks hebbe aangezegt
i
by vermydinge van

onze ernftige ftraffe , op! dat gyl. of die van u daar toe ge-

ftelt worden , daar over opzicht zouden moogen hebben , eri

weeten , wat 'er al in zulke verzaamelingen gehandelt ,
ge-

fprooken ,
gedreeven , en voorgenoomen mag werden : en

wilt daar voor zorgen , dat het alles
,

gelyk als aangewee-

zen is ,
volbracht , en vaftelyk nagekoomen werde , en dat

ook de overtreeders gevankelyk werden aangetaft , op dat

teesen een ieder , over zyne misdaaden en booze handelingen

,

daadelyke en ernftige ftraffe mag aangewend werden
;

gelyk

wy dieshalven hier af ook in 't naaft-voorgaande jaar , wee-

gens diergelyke zaaken , ook een gebod hebben laaten uit

gaan op den Zondav Latar-e , 't welke wy ui. ook niet hebben

willen verbergen. En gefchied daar aan onze ernftige mee-

ninge.

Ten oirkonde is deezen met oris opgedrukte geheime Zeegel

bezeegelt , en gegeeven binnen Torgau , op den Vrydag van

jintomuS) in 't Jaar onzes Heerert. mdxxviii.

Dat ook die drie weederdoopers, welke tot Jena, 1536, onthoofd *«<[«-

zyn geworden , op Melanchthom raad en goed-dunken , en niet door oP Me-

II. Deel. Ttt der
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jaar md. der Rechtsgeleerden oordeel alleen , zyn gedood , wyzen zeer veele

h°nch!i°ns
' omftandigheeden uit. Deeze lieden nu waaren genaamt , Heinrich

laadont- £raut f
een Kleermaaker van Efperfeld , Ju(l Muller van Schonau , en

Johames Prifker van Eutersdorp , of Klem-ritzensdorp. Met deeze was

Melanchthon langen tyd in reeden- twift rteeVens Ca/par Creutziger
,

en Antonius Mufa , den Dorp-priefter , tot dat men haar eindelyk

op den %-j. van Januarius , de hoofden liet afflaan , dewyle zy

niets het geringde toe-geeven wilden. Nu was Melanchthon , ee-

ven op dien tyd , hem op-houdende binnen Jena , om dat tot

Wittenberg de peft regeerde , en hy fchreef zulke artykelen tee-

gens haar , dat de Rechts-geleerden niet anders als den dood haar

toereekenen konden, (d) Hy fchikte ook eeven in 't zelve jaar

,

eene beantwoordinge aan den Landgraaf , Philips van Heffen , wee-

gens de Weederdoopers , van deezen inhoud $ „dat men hen konde

„en moede , met het zwaard bedwingen ; die geene , welke na

„hunne verbamiinge uit den lande weeder quaamen , moed men

„ met den zwaarde vervolgen, (e)

Welk oordeel buyten twyfel hem den yver heeft af-geparfr , om
dat hy deeze lieden met woorden , niet wi!t te bedwingen , dat

hy met het zwaard daar in dacht te flaan. Gelyk dan dusdaanige

bloedige oordeelen de gantfche Godgeleerde vergaaderinge tot Wit-
tenberg , en doorgaans alle de andere Lutherfche amptenaaren , en

Academiën dies tyds aan de Landgraaven gezonden hebben.

whMdeV- G^-lyk als daar waaren de Lunenburgfche , welke fchreevett : dat

Lutherfche de Óverigheid de Ketters met den fwaarde vervolgen moefte , want
men konde haar (NB.) met het (Voord alleen met langer bedwingen,

daarom moeft men dan het zwaard wel te werkftellen. Die van Ulm
gaaven tot antwoordt ,• om des Gods-dienfts halven mogt men wel
niemand ftrafTen , maar echter wel weegens de Ketterye. De Tubin-
gers antwoorden $ dat men de verleiders met den zwaarde wel ftraffen

mocht , enz. De minfte hebben toenmaals eene gemaatigder en be-

fcheidener oordeel gevelt. (ƒ) Alzoo , dat men wel by na meenen
mogte , dat de Spaanfche Inquifitie en vervolginge des tyds ook on-
der haar was aan gegaan , die daar teegens wel ernftelyk geprotejieert

hebben.

Ten minften mag een Chriftelyk gemoed , zulken bloed-raad , die

de weereldlyke Overigheid , van den geenen die zich dienaars van
den zachtmoedigen Jefus noemen , gegeeven worden , niet zonder

Lsndgraa- bedroeftheid leezen. Gelyk dan ook de genoemde Land -graaf

goe
r

dïg-

ps
loffelyk heeft belaft , dat ze in zyn gebied alleenlyk uit den lande

had. verbannen zouden werden, ook desweegen aan den Keurvorft , Jo-
han Fredrik , ernftelyk heeft gefchreeven en beweerd , dat , dewyl
'er onder de Weeder-doopers , veele vroome en eenvoudige Lie-

den waaren , men met dezelve befcheidentlyk moefte handelen ,

na den aart der liefde met haar ftryden , haar onderwyzen , en

alle vlyt onophoudelyk aan haar befteeden , en ook haar ge-

hoor geeven. Indien zy niet wilden by de waarheid verbiyven,

dat men ze dan wel mocht weg wyzen , doch de zelve aan 't leeven

te ftrafTen , zulks zoude men met het Euangelium niet wel konnen
ver-

(&) Seckend. Lib. III. p. iif. Melanchthon im verwichnis ap.ThomafiumHift.der Weifsh.
P. IILp. 17.31.41. (OApudQttittö»U.p.8$,&8a. (f) Ibidem p. 96.
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erantwoorden. Ook waaren de Chriftelyke Leeraars , Auguftinus ,

1™*™-

:bnfojlomus , en andere op 'c heftigfte daar teegen. (g) Desgelyks
, '"

.lzoo het geloove alleen Gods gaave is , zoo iïaac het niet in der

nenfchen macht. Ook is te vreezen , dat hec voorbeeld van zul-

;e fcherpigheid over de protefteerende verder uit mogt loopen , dat

ïaamelyk de Papillen eeven zoo te werk zouden gaan met de Luther-

'chen , als deeze met de Weederdoopers. (/;) £11 't is zeer aanmerke-

yk , dat deeze goede Landgraaf van dat voorneemen niet is af^e-

veeken , alhoewel hem Ju/lm Menius , de Superintendent tot Ey-

ienach ,
(een groot vyand van deeze lieden) neevens deand.re,

ïem daat toe trachten te overreeden. Ja deeze ftryd zoude tot m
t Jaar »?4> » en langer hebben geduurt. (i) Als wanneer kort daar

Dp , de Keizer met de rechtzinnigen van gelyken hadde konnen han-

delen , 't en zy hy haar door zyne zachtmoedigheid , hadde gezocht

te recht te befchaamen en te overwinnen.

x<g. Doch de Gefchied -boeken en oude fchriften geeven duidelyk ge-

noeg te kennen , uit welken inzicht dit alles zoo is toe gegaan. Daar

niet alleen de bygebrachte woorden van nïgxndus uytwyzen , dat

Lmen de weereldlyke lieden , alleen met het tydelyke voordeel, en vrees Hardheid

voor fchaade , tot zulke bloed -gerichten heeft beweegt 5 maar éaa\^^
ook anderzins verzeekert werd , dat eenige Protefteerende hortten ,

*'wpé»

zich by den Koning van Engeland , Henricus , wiens vriendfchap en hulpe

zy verzochten , daar door dachten in eene hartelyke liefde tot haar

,te brengen , hem ontdekkende , dat ze een Weederdooper in hech-

tenis hadden gebracht , en des zelfs zaaken aan hem meededeel-

den. (£)

Gelyk dieshalven niet alleen in de Augsburgfche Belydenis , . maar

ook in 't verdrag van Frankfurt , des Jaars 1539 de Weeder-doo-

pers van alle Ryks-vreede wierden uitgeflooten , op dat de Prote-

ftanten , om haarent halven , geen ongeleegentheid door de Papi-

llen mochten hebben. (/) Daarom rieden nu de Leeraars gemeenelyk,

, dat de Overigheid haar uitliet land zoude jaagen , en hen noch wooning

i noch vryheid vergunnen. Luther zelve fchreef alzoo aan den Graa- vyand-

\
ve Schikken in Bohemen ; dat hy de Sweimers Hechts voort zoude f

^\\e\f-

jaigen. (m) Wolfgang Capito verhaalt van Bucerus , dat de Burgermee- ^°
s

te

h
e

a

*

a(.

fier tot Straatsburg , het zelfs voor een gruwzaamheid hield , daar
°

de zelve beftond te prediken , dat men de Weederdoopers alles meteen

ander moed beneemen. («)

En als nu de Predikers deeze lieden het land hadden laaten ver-

bieden , zoo meendenze dat het daar meede nu t'eenemaal was

gereinigt ,
gelyk eenen van Wifmar eens heeft gefchreeven. (0)

't Welk men meende te verrichten , als men haare boeken ver-

bood en verbeurt maakte , gelyk gins en weeder , en onder ande-

ren , noch in 't Jaar 1564 , binnen Wurtenberg gedaan wierd ,(/») of S""'
wanneer men de zelve gantfchelyk door den beul liet verbranden

, bo"ke"
rc

doch de Schryvers der zelve met roeden geefTelen , gelyk als Calvimis ^b^"
met eenen tot Geneeve gehandelt heeft , in 't Jaar 1546. (q) Wiens "W«.

voorganger , Zwinglius , ook het boek van Haetzer onderdrukte , ge-

ttt % lyk

(g) Apud eundem p. 81. Epiftolacollata cum Mfto Gieflenfi de an. 15-5-9. d. 7. Martii.

(fc) Seckend. I.c (i) Idem ibid. (jt-JSeckend.l.c.p. 181. (/)lbid. p. 203. (m) Matthefius Le-

ben Lutheri II. Pred. p 42. (») Apud Fechtium Epift. Thcol. p. 844. (o) David Chytrxus ibid. p. 1 5-4.

(f) Man. Crufius Annal.Sucv.Lib. XI. P.III.p. 721. (q) Galvinus Epift. p. 82.
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jnrMD. lyk als men buiten bedenken gefchreeven , en het Roomfche geding
tot mdc.

£en naauw ften gevolgt heeft, (r)

Gelyk als ook de Gereformeerde in 't algemeen , in diergelyke

voorvallen , de Paus-gezinden niets hebben toe-gegeeven. Van welke

ik nu maar eenige zulke pynelyke handelingen zal gaan verhaalen , doch

de andere geringer zoorten over daan , waar meede zy ook de Weeder-
doopers gedacht hebben , t'eenemaal te zullen kunnen dempen en uit-

roeyen.

30. Men vind echter by haar zeer veefe en bedenkelyke voorbeel-

den van diergelyke treurfpeelen , die met zoodaanige lieden , buiten

alle bedenken , wierden gefpeelt. Eeven in den aanvang des Jaars ï^i<

,

ombren- heeft de Raad tot Zurig , een openbaar gebod laaten afkondigen
,

welde" daaf in alle Weederdoopers , en de geene die haar aanhingen
, of

doopers. ^e anc|erz ins conventiculen toelieten, de dood-ftraf van verdronken te
Hoorvet- werden, wierd aangedient. (x) Daar op in't Jaar 1^7, den 5 January,

eenen Fetix Manzius genaamt , aldaar opentlyk verdronken , en G.

Blaurok , rfier-teeden gegeeflelt is. (f) In denjaare 1528, heeft men1

al weederom twee der zelve verdronken , met naamen Jacob Falk , ert

Henrich Regenau , devvylze in de boffen vergaaderinge hadden gehouden en

dénier"
gedoopt. (M) *n

'

z volgende jaar wierd 'er een tot Bazel het hoofd afge-

brande*", fiaagen. (x) In den Jaare 1532, zyn 'er veele van haar binnen Bern , door
den Beul in 't waater verfmoort , doordien ze de Prediker met de
Schrift niet overtuigen konden , alhoewel ze door diergelyken ver-

volginge maar des te meerder aangroeiden , het géene iemand zeer be-

klaagt, (y) In't zelve jaar zyn'or van de zelve tot Neuforn ookvyf*

door 't Gerechte omgebracht, (z) En alzoo is 't geduurig al voort ge-

gaan , dat 'er by na alle jaaren hier en daar onder de Gerefor-
meerde , eenige of ook zeer veele , haar leeven hebben moeten laa-

p«d
d

kers £en. En wel meeftendeels nochtans op erkentenis , oordeel , en aan-
ooideei. dryven der Leeraaren zelve. Alzoo maakten 't die van Schafhuizen

ook, gelyk de gemelde Wigand', doordien ze den Raad zeer hooglyk
hebben gebeeden , dat ze doch de Weederdoopers wilden ftraffen

,

op dat haare regeeringe geen fchaade daar door quam te lyden. (a)

Een ander roemde Zmnglius daar over , dat hy met veel moeite en
fweet , deeze ontzinde geeften onderdrukt en verjaagt hadde. (b) Op
eene Kerkeïyke vergaaderinge beflooten diergelyke Leeraars , dat men
deeze fchelmen fcherper moeft aangrypen , op dat andere daar door
afgefchrikt mochten werden, (c) Ja zy konden van de Staat-kundige

r " a

d

" ft 's' geene befcheidenheid of goedertierentheid altoos dulden • zoo dat ook
overig- eenen petrus Dathenus, tot Geneve , in 't Jaar 1577, den Prince van Oran-

je opentlyk op den Predikftoel voor een Antichrift en goddelooze
uitfchold , om dat hy de Weederdoopers niet t'eenemaal verjaagde.

En Beza fprak dieshalven een Prediker heel hart aan , wanneer hy
zich verluyden liet , dat men die lieden ten onrechte om 't leeven

bracht. (je) Weshalven haar ook deeze menfehen zeer fmertelyk beklaag-

den , dat alleen de Predikers bloed-dorftelyk op haar lyf en leeven dron-

gen , zoo dat men hen met vuur en zwaard ging vervolgen en uit-

roeyen. (ƒ) En op de byeen-komfte tot Leeuwarden , heeft eenen

Pieter van Keulen , opentlyk geklaagt , dat de oorzaake haarer vervol-

ginge van de Predikanten alleen voort quam. (g) Gelyk als ze ook
in-

(r) Ottius p. 5"6. 0) Vid. Ottias 1. c. p. 41. (t) Ibid. p.' 47; («) p. 94. (*) p. f6. (y) p. 62.

(?) p. 168. (a) Ap. eund. p. 101. (4) Ibid. p. 14S. (c)P-U3> («)Ibid.p.i6f. («)Beza Epitt.p, 34.

(ƒ) lbid. p. 184. (g) Protocol. AÖ.XXXI1X.
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inzonderheid heftig op haar verbittert zyn geworden , wanneer ze j^md,.

,
niet in haare predikatien wilden koomen , daar ze haar met geweld

™ Mot -

moeden dringen , en den geenen die tot haar afvielen , eenen eed op «53*2
leiden , dat zeinhaareWyk-Kerke, tweemaal des jaars ten Avondmaal
moeften koomen. O) Waar meede zy dan goede Chriftenen meenden
gemaakt te hebben , en geen bedenken meer hadden , om den Room-
fchen Antichrid te volgen.

31. Hoe de Papiden met haar handelden , is licht uit alle de ver- vervoigin-

liaalde omdandigheeden , en de gefteltheeden van beide de partyen ^.w«"
af te neemen. Men vind ook gantfehe groote boeken , daar in de ondtX"
Weederdoopers de halsgerechten van de haare , en de aanmerkens- Pa P'ften -

waardige gefchiedeniflen daar by hebben opgeteikent , alhoewel ze
eeven als haare andere fchriften. door haare teegendreevers heel raar en
zeldzaam gemaakt zyn. En ofwel in den aanvang by de eerfte verwarringe, Ha*reM«-

eenige om des onrufts wille , of ten minden uit verdachtheid, of val- j^"?""

fche aanklachte , moogen omgebracht zyn 5 zoo blykt doch , uit de
t'zaamen ftemminge der Hiflorien , dat de andere meed om de getui-

genis van de boosheid haarer geedelyke , en der zelver misbruiken,

hebben moeten derven.

Ook zal geen onzydig gemoed , na het leezen van de gemelde
Martelaars-boeken , konnen loochenen , dat 'er by het marteldom en

1

dood deezer lieden veel ongemeens en nadenkelyks is gebeurt , en
dat uit allerleye volk , de oprechte Gode aangenaam zyn gevveed.

Daar was ook van deeze gedoode geen klein getal , daar men alleen Haare
-

in den aanvang , over de twee duizent der zelver heeft getelt , die
meen|st*"'*

door de Papiden zyn vermoort , en onder de zelve , alleen totEns-
heim zouden 'er Wel 600. alzoo omgekoomen zyn. (i)

De eerde , die de Menniden onder haare Martelaars te reekenen
pleegen , waaren Joban Koch en Leonhard Meifler , welke in 't Jaar 1514 tot

Augfpurg omgebracht zyn, gelyk meede Cafpar Tauber , tot Weenen. (k)

In den Jaare 1515, is tot Schweits een Boer , met naame Hippoly-
Gr

tus , verbrand , die eene groote vrolykheid daar by betoont heeft, vreugde ia

en ook van te vooren , om des Euangeliums wille , veel hadde ge-
dedood -

leeden.(/)

In 't Jaar 15x7 , is tot Kotenburg aan de Nekker, Michiel Satthler

van Stauffen , neevens eenige andere mannen , en ook vrouwen ver-

brand, dewelke haar alle zeer vroolyk en welgemoed zouden hebben
betoont, (m)

In 't zelve jaar is meede tot Munchen in Bayeren , Georg i-Vagner ver-

brand geworden , een vroom en kloekmoedig man , gelyk men hem
befchryft. Alwaarom de Vord zelve , in de gevangenis , om hem
uit te brengen , is gegaan , ook zyne vrouwe en kind tot hem
heeft gefchikt : Waar op hy echter antwoorde 5 dat de Vord hem
met zyn geheele Vordendom , zyn vrouwe en kind niet kon be-

taalen , doch om der zelver wille , wilde hy zynen God niet be-

geeven , maar alles verlaaten , ook zich zelven en zyn eigen leeven

ten beden geeven. (m)

Ter zelver tyd is ook in Bayeren , tot Scherdingen , eenen Leonhard

Keizer verbrand , waar van te vooren is vermeld.

In de volgende jaaren is het hier en daar noch veel gruwelyker toe

II. Deel. Vvv ge-

(h) Der abftehenden und bekchrten Wiedertauffer eyd. Ibid.p. 176. (/) Sebaft. Franke Katzer
Chron. p. 193. [1$ Martyrolog. Hornenle initio & Harlemenfe p. 1. (I) Scult. Annal. P. (.

p. 264. (m) ranke 1. c. p. 176. Martyrolog. Harlcm. prsefat. & Joh. Schlegelii Hilloria de Mich'.

Sattlero. (») Franke 1. c.
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gegaan , daar door 'er echter maar te meerder zyn

Zoo zyn 'er in 't Jaar 15x8, tot Waldzee , zes van de zelve ter

dood gebracht , als Balthazer Hubmeyer , is tot Weenen verbrand
,

zyne vrouwe onthoofd , en noch 18. andere tot Saltzung , gelyk

ook eenige andere van haar , en 10. tot Rotenburg zyn gerecht ge-

worden.

In 't Jaar daar na , is Ludmg Hetzer tot Koftnits onthoofd , en

Georg Blaurok neevens noch eenen , tot Clous verbrand geworden.

In 't voorgedachte i$x7 ,te Jaar , is ook eenen jonge-dochter, inden

Haage door 't vuur gedood , dewelke , wanneer men ze vraagde , of

ze den dood niet vreesde , dewyl ze die noch niet gefmaakt hadde ? zoo

heeft ze geantwoord : ik zal die niet fmaaken in der eeuwigheid. En

toen de Paapen daar op zeiden , dat ze doch zeekerlyk flerven moe-

de , heeft ze daar op weeder gezegt : ik ben voor langen tyd al gekor-

ven , doch Chriflus leeft in my. Op de vraage , of ze niet biechten wil-

de , zou ze geantwoord hebben : ik hebbe aan Chriflus genoeg , dien

biegte ik. En als men haar noch eenmaal aanfprak , en vraagde $ wie

haar dat geleert hadde : zoo was haar antwoord geweefi: : De Heere , die

alle tot zich roept 5 ik ben zyn fchaapje , ik hoore zyneflemme , en hy kent my ,

enz. (ƒ»

)

Zoodaanige bedenkelyke reedenen, en voorbeelden vind men zeer

veel in zulke Martelaars boeken , daar in ook de gedoode, na dejaa-

ren , ordentlyk in groote en wonderbaare meenigte verhaalt wer-

den, (j) 't Welke alles eer een boek , dan deeze enge plaatze be-

vatten zoude.

31. Doch dit alles ongeacht, zoo fchryven echter de oude Hifïo-

rifchryvers , van deeze en alle andere lieden , die de Papillen dach-

ten uit te roeyen 3 „dat doorgaans , als men ze hadde gepynigt, zy

,, op 't meefte hadden toegenoomen , en dat allerleye tyrannye, die

„men aan haar mogt te werk Hellen, zoo ganfch niet hadde geholpen,

„dat ze daar door maar te talryker geworden zyn, moogelyk, uitbe-

„ weeginge van haar lTantvaftig flerven $ of dat God daar door de dwing-

,, landen befpot , om dat ze de kettery met den zwaarde meenen te

„ verdelgen , en daarom dezelve des te meer deed voort koomen. (r)

„ Want , door het voorbeeld en de preedikinge van haar bloed , wier-

den 'er eerfl noch veel meer beweegt , om tot de rechte Gemeente,
„die öm der waarheid wille vervolgingeleed, toe te treeden, vermits

„ een ieder man meende , dat ze de rechte proeve hadden , en dat

,, het rechte geluk van 't Euangelium by haar alleen maarte vinden was.

„Derhalven veele vroome en eenvoudige lieden haar by ditgezelfchap

„ hebben vervoegt , van dewelke veele beflandig daarom haar bloed

„ hebben vergooten. (O
Daar door quam het meede te gebeuren , dat veele onder haare

Leeraars voor 't Gerechte bekenden , dat ze 300 en meer , van de
haare hadden gedoopt, (f) Desgelyks,dat het daar uit openbaar wierd,dat
'er op veele eenzaame plaatzen, over de 300 perzoonen waaren wee-
dergedoopt. (k) Ook beklaagden zich haare teegen-ftreevers , dat het
Ryk of den aanhang van Menno , zich zoo wyd en breed uitftrekte

,

dat het in Duitsland , alle Zee-plaatzen , van Vlaanderen af, tot aan
Dantzig toe , hadde ingenoomen , gelyk als Myconius tot Wifmar,

in

(o) Vid. Ottius omnino p. 45-. ƒ0.69. 83.98. m. 121. u8. 136. 141. ifi.&c. (/>) Het Offer

des Heeren. Harlingte 1^99. p. n. (j)Vid. Idem omiiino & martyrologia diöa. It. Liber cditus.

Ausbnnd aliique. (r) Sebaftian. Franke 1, c.p. J97. (j)Ibid. p, 193. (r)HutmeyerapudOtcium
p.2^ («) Ibid. p. 34.
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n den Jaare 1617 heeft gefchreeven. (x) Ontrent welken tyd men J*mmd

jok leeft , dat van der Yfel af toe in Mahren toe , in de 50 Ge-""
MD '

neentens , van welke een ieder over de 500 tot aan 600 toe , zyn
terk geweeft , dat 'er ook wel in de 50 Leeraars der Weederdoopers

>innen Srraatsburg zyn verzaamelt geweeft. (y ) Waar uit men zien

tan , hoe deeze lieden ook hier en daar geduld , en daar by zeer

,
ermeerdert zyn. Eenige jaaren daar na klaagde weederom een van haare

.eegenftreevers , dat ze zich vermeerderden , dat men 't merkte. En
noch een ander, dat ze 'er zeer veele vervoerden. (O Alhoewel men
anderzins van haar wel wift en zeide , dat het meeftendeel ongeleerde

lieden waaren.

33. Na deeze aanmerkinge , aangaande den toeftand der Weeder-
doopers , achte ik het verder al te wydlucluig en onnoodig te zyn,

om alle zoodaanige befchuldigingen voor te ftellen , als 'er wel in zoo
veele groote boeken , by meenigten zyn voortgebracht ; aangezien

,den belcheiden Leezer zeer wel uit de onderrechtingderHiftorien af-

neemenkan , hoe verre dezelve konnen reiken, en of zealleofmeeften-

deels , onder de waarachtige verhaal-fchriften behooren. Want al is het
Gebr „e_

wel zoo , dat het niet geloochent kan worden , en onzydige gemoederen, k<:nd ^

dien de gefchiedeniflen bekent zyn, het gaarne toe geeven , dat 'er wel"
veele aanftootelyke en berifpelyke dingen onder deeze menfehen zyn
voorgevallen , ook zelfs , dat 'er onder haar veel huichelaars zyn geweeft}

zoo zyn nochtans dezelve , van de andere zyde , of op eene onbe-

taamelyke wyze voorgedraagen , of teegen heug en meug misduid, of

met verdichte en haatelykeverzierzels zeer vermeerdert geworden ; om
te verfwygen, dat zoo veele harde aanklachten , na een naauwet onder-

zoek , valfch bevonden zyn , en noch meer , dat dingen , die in zich zelve

goed en onfchaadelyk waaren , door het verkeerde vernuft, na den ydelen

wandel der weereld ten quaaden zyn geduid. Wat 'er ook noch van eenige

uitfpooritiheeden in waarheid is geweeft , zulks is door de vervolgingen

dood van zulke perzoonen genoegzaam beftraft. Ons is hier noch overig,

de veelerleye Seften en naamen der zelve , in 't korte door teloopen,

welke ons , vervolgens het overige van haare Hiftorie , open leggen

konnen , om 't geene ons van haare leere , deugden
, gebreeken ,

gewoonten , zeeden en andere omftandigheeden dient geweeten

te werden, aan te merken. In 't algemeen hebben de nieuwe Wee- scheutin.

derdoopers, zulke haare fcheuringen zelve bekent en beklaagt, ge-f^en.

lyk als by 't volgende blykt : „ De Satan heeft deezen loop van 't

* Euangelium door liftige middelen gezocht te verhinderen , doordien hy

„ onder haar tweedracht en oneenigheid heeft verwekt, waar door 'er , he-

„ laas ! verdeeltheedenzynontftaan , en groote ergerniiïen by de andere

,
Chriftenen, en meeft in Nederland zyn aangerecht geworden , het geene

„ dan de vreed-lievende zoo zeer heeft bedroeft , en ter herten is gegaan ,

„ dat ze niet alleen op middelen hebben gedacht, om zulk eene lcheuringe

„te heelen, en de eendracht weeder op te rechten ; maar ook de zaake

„zelfs by der hand hebben genoomen, en in 't Jaar 1*91 , tuflehende

„ Hoog-en NederduitfcheGemeentens.eenen loftelyke Vreede tot Keulen

„ hebben opgerigt.— Daar is ook door ettelyke vreedlievende,in de Jaren

„ 16x8 en 1630, ten tweedemaal eene conferentie gehouden, enookinden

„ Jaare 1631 ,den Vreede getroffen , en in 't Jaar 1639 , tuffchen deDuit-

„ fche en Vlaaminge , binnen Amfterdam , op gelyke wyze gehandelt. (a)

Vvv x An-

(x) Apud. eundem p. t z6.(y)Guy de Bres la Racine Sourcc & Fondement des Anabaptiftes de no-

ftre temps in pr£t.ft)Ottius p. 1 29/0)101 Glaubens bek'a'ntn . der Mertnoniten Edit.1664. Axnft.p.i 26'
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jaar md. Andere onder haar hebben nu dikmaals haare teegen-partyen erinnert,dai
toiMDc.

men ^en jaar over n j ets yoor te werpen hadde , doordien 'er onder alkan-

dere partyen niet weiniger, in dien niet meerder verfchilien wierden ge-

vonden.

34. Veele Schryvers hebben wel een zeer lang Regifter , van de Sefler.

der Weederdoopers t'zaamen gezet. Eevenwel , wanneer men daarop

ovcrtoiu- naauwe achting heeft , zoo vind men daar onder zoo veele leedigenaa.
genaamen. men,dat het getal daar door zeer groot en wonderlyk te voorfchy nakomt,

gelyk als by voorbeeld , wanneer men als eigene ttyzondete Seffeu heeft

opgetelt , de Fanatyke , EntbuflaQen of Geeftdryvers , Eucbiten , Ejulanten of

Huilende , Lacrymantes , of Weenende , Pneumatici of Geeft-dryvers

Mahrlandfche broeders , Swenkveldiaanen , Heilige en Geefleljke broeders, enz.

Wy zullen nu alhier de bekendftegezintheedenop 't kortfleeens gaan
befchouwert , gelyk als ze meeft van haare partyen bygebraeht en toege-

Hwtiten. naamt zyn geworden. De Huttiten dan , oiHitttifcbe , en ook de Hoyerifche

"he"
r"

broeders, (tellen zommige , vanjacob H«f^/afgekoomen te zyn. (b) An<-

dere, vanJacobHut, eenSilezier, die met veele, eerftelyk inBeyeren,

daar na in Mahren heeft gewoont , en zoo grooten aanhang gehad zoude
hebben , dat 'er ontrent het einde van de voorige eeinve, wel ettelyke dui-

zenden , uit Tyrol ,
Beyeren, en andere plaatzen tot haar zyn over ge-»

gaan. (c) Hy zelfs zoude tot Infpruk verbrand zyn geworden. (/) En zyn
leeven is van zyne teegenftreevers met groote verbittering, gelyk 't zicht-

baar zigvertoont.befchreven.OO Gelyk men dan op in't gemeen opdeHi-
ftoriert, in zulke voorvallen van Ketters,niet zonder eenen zekeren arond
betrouwen mag. Wie lult en tyd hadde , konde oogenfchynelyk toonen

,

hoe de gemeene berichten van deeze en andererleere en leeven , zoo ree- 1

gelrecht teegens veele verhaalen der rechtgeloovige aanliepen, dat daar!

in ook de minfte t'zaamen-ftemrninge niet was te vinden,en dat de Schry-

;

vers , over deeze Seften zelve zich weederom ïn veele gezintheedeni

en meeningen te verdeelen pleegen. Derhalven ik flechts een kort
verhaal hier van meene te doen. Aldus fehryven eenige deeze Huttiteul

Haare be- de volgende leeren toe. ,, Als dat ze lichaamelyk het volk Ifraëls waaren,

1

fchuidigin-
j? en fat ze de Cananiten met den zwaarde wilden verdelgen, daartoe God !

,, debequaame tyd hen zelfs aanwyzen zoude.Vervaarlyke gezichten van I

„God gaaven ze voor 5 de jongde dag was zeer na by, weshaivenzy
I

„ haare goederen ook hadden door gebracht , en eene vrywilljge armoede I

„aangenoomen , of alle 't haare den broederen en zuiterenomgedeelc.

„ (ƒ ) Daar en teegen ftellen andere dit van haar. Zy hadden in 't

„ eerfte geen geweer gedraagen , doch daar na naamen ze lange metfen en
„ fchiet-Tbuflen , verwierpen de Kerken , en predikten tweemaal ter wee-
„ ke in haare huizen. Het Vader Onze, of wel de vyfde Beede, wilden
„ ze nooit bidden. Hare Apoftelen waaren uit gegaan,hadden eenen fchyn
„ van byzondere heiligheid laaten zien,met needergeflaagene oogen

, een-
voudige kleederen , vriendelyk gelag , en geveinsde verduldigheid had-

Hunnege- den ze de lieden uit het kleine Nieuwe Teftament voorgeleezén. Dege-
fchiifteo.

fchrifcen van Hutter zyn de volgende : Reekenfcbap van onzen GoJsdienfl

,

leere en geloove van de broederen , die men de Hutterfche noemt. Desge-
lyks , een aan/lag en voorwending der weereld en alle goddelooze teegen de vroome.

Als meede van de 7 zeegelen des geflootenen heks , en andere traclraaten meer.

35. Deeze

(b) Jac. Altingius Theol. Hift. p. Ji- (e) Vid. Andrcx FCchers Widerta'uffèrifcher Taubeti
Kobel contra Huttit. (d) GabrielKirfchner im Lebenijac. Huttcrs ap Ottium Annal. p. 80.
(e) Idem ib. p. yo. & 76. (f) Joh. Wigandus & ex co Schlii/lelburg Catal. Hxr. XII. p. 24.'

(g) Vid. Bulling. Aaab. Larv.p. 48.feqq.Hombek.Sum.contr.p. 343'fecq. Seilerus Anab. Larv.

p. 28. feq. &c.
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35. Dcczc nu zouden zich in Atoravicn, vanden Gabrieliten hebben afge- J»"MD.

fchcurt, als, de welke ecr.cn Gabriel Scberdtno hadden aangehangen, die,

ontrent het jaar 1550 , en daar na, nevens Hutten in teerft decze Leere daar wo.

hecnen hecfr gebragt , nadien zy , opandcrcplaatz.cn, niet langer geleeden

wierden. Hy zelve daar na vandaar verjaagt zynde, is in Fooien gefturven.

De Augujliners zouden haarc naam van een uit Bohcemen hebben , die Au-
gufiinus gchcctcn heeft , en veelc gezichten en openbaaringen zoude hebben
voorgegeevcn. De Hofmanniflen, of Melchioriften , haaltmen vaneenen Afel- Hofhm»?

chior Hofman , een "Witwcrkcr uit Schlvabcn , van welken ontrent het Jaar 1539.
mften "

ecrlt in Needcrland de Wederdoopcrs zy n afgekoomen , die dan ook tot Emb-
den , en elders zeer veel zouden hebben toegenoomen. Maar cenige maaien

binnen Straatsburg zynde, heefe hy aldaar een t' zaamenfpraak met de God-
geleerde begeert, welke in 't Jaar 1532- ook gehouden is geworden. Daar
op is hy aldaar in de gevangenis gefturven, nadathy, zoo men fchryft, zich

zelve grootc hoop van zyne verhcftïnge , en andere toekomftige dingen , inge-

beeld zoude gehad hebben. En van deeze Gezintheid heeft men, niet alleen

JanvanLcyde», met de Munfierfche , maar ook noch een eige Scffe , doenaf-

koomen , dicmen de Batenburgers noemde , van Johan Diedrich Batenburg ,

een Burgcrmeejter tot Steenrijk , die het bedryf tot Adunfier verdeedigde , en

alle andere iVederdoopers , die 't zelve verwierpen , voor vertzaagde zoude heb-

ben uitgcfcholden. Van de zoo genaamde Adamiten , of Adamianen dient de A<,in,I,en '

befchuldiginge by na niet weder opgehaalt , welke wy van eenen anderen

aart , van zoo genaamde Ketters in de voorgaande Eeuwen nu reeds al hebben
bezien ; den welken evenwel de Schryvers, buiten alle bedenken, nafpreeken,

alleen maar, op dat het aan geen achterklap ontbreeken zoude. Echter zal

een befchcide leezcr , zoo ik hoope , de booven by gebragte omftandigheden

overwegen, en wel bczwaarlyk over een brengen konnen , wanneer 'er, by
voorbeeld , ook dit na gegeven werd ; datze met malkanderen ontucht

hadden bedreeven , haare by een komftcn met naakte ligchaamen gehou-

den, enz. ook met eeneden echt een duivelfcheftaatgcnaamt, alsook, den

geenen alleen voor haaren broeder en zufter gehouden , die des anderens naakt-

heid zonder cenige booze lult zoude konnen aanfehouwen, enz. In 't korte,

dit zyneeven de zelve oude verdichtzels , diemen nu van nieuws weeder op-

gewarmt heeft. De naam der Libertinen , of Vrygeeftenis van de eerfte tyden ^"u°

af al bekent geweeft, en de Schry vers zelve weetenniet, wie zy onder dit ge-

tal van de voorige eeuwe al zullen zetten. Zomwylen geevenze Henrik Nico-

Uï, David Jonfz, , Swenkveld, Sebajiiaan Frank
, ja zelfs Taulerus daar voor

aan. Zomwylen ook wel andere, byzonderlyk Engelfche, gelyk als men uit

de fchfiftcn der yveraars overvloedig verneemt. Calvintts heeft by na den

meeften oproer veroorzaakr, toen hy, in 't Jaar 154^ een boek heeft ge-

fchreevcn , Contre la Seffe des Ltbertins
,

(teegens den aanhang der Vrygeeften)

en, by gevolge, voor uitvinders der zelve aangegeeven Coppinus , Jjhfintinus,

Bertrandus , clauditts Perfevela , en Antonius Poquinus , die in Braband,

Vlamden en Vranhyk , haaren aanhang gehad zouden hebben. Doch of dee-

ze lieden al iVeederdoopers zyn geweeft, kan men zoo heel naauw niet vernee-

men, alhoewel men zeer over haar klaagt, datze alle kerkelyke inftellingen,

leeien, en gewoonten, voor onnoodig geacht , of voor vry gehouden heb-

ben. En in zulken verftand mag het wel een van de wydloopigfte Gezinthec-

den des weerelds zyn.

36. Noch een andere foort van ïVcederdoopcrs noemt men de Familijlen , Famiii.

of Hendrik- Nicolaiten, van een man met naamen Henrik Nicolaï , tot Mun- „^"0-"

fier 'mmfifalen gebooren, die, ontrent het Jaar 1556. en verder, in de Ne- lal •

II. Deel. Xxx derlan-
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jairMo. derlanden , en byzondeilyk binnen Amfterdam , eneindclykookin Engeland,

een eigen gezel (chap zoude hebben opgericht, dat zich de FamiliaCharita-

zyne Lee- tif , of , /tf? Huis der Liefde heeft genocmt. Daarom ook zyn Symbolum
, of

geloofs-fpreuk is geweeft, Charitas extorfit , of, de liefde heeft ons hier toe

gedrongen, het welke by alle zyne fchriften is te vinden, {b) Wanneer nu de

weereld deeze menfehen van de liefde hoorde fpreeken, zoo kondenze niet

anders als op vleefchelyke dingen denken, nadien zy niet beeters in haare eige-

ne herten hadden ; alhoewel nochtans haare wederftreevers niet dorften on-

derftaan, om hen iets kwaads achter den rugge na te zeggen , behalvendat'cr

wietd eezegd , datze het vrouwvolk gemeen hadden. Doch zy bevinden

haar hooglyk bezwaart over dien zelven Ntcolaï , om dat hy een ongeleerd,

fijn , en fchynheilig man is geweeft , die zekere openbaaringen heeft der-

ven voorgeeven , en met den Engel Gabriel zelfs meende te fpreeken. Hy had-

de hem zelven, in zyne Schriften, alhoewel heel donker, genoemt, een

menfche dien God van den dooden hadde opgewekt , die met den Heiligen Gecfl

was gezalfr en vervult, die met God was vereent, in den geeft zyner liefde,

en met chriftus tot erfgenaam gemankt van de heemelfche goederen , verlicht

met den Geeft der hcmelfche waarheid, en het waarachtige licht des volkoo-

mencn Weezens, enz. (t) En, als hy iets, uit Paulus, van de hoogerach-

tinge der liefde hadde gefprooken, zoo wierd hem na gegeevcn , dat hy zich

zelfs boven Mofes en chrifius verheeven hadde, door dien hyzeide; dat/fc/o-

fes alleenlyk de Hoofe hadde gepredikt , en chriftus bet Geloove , maarhy, de

Liefde, de voorige waaren flechts in het voorhofen in het heilige ingelaaten,

dochhy, in het allerheiligfte.' Het welke buiten alle tvvyftel eene moedwillige

verdrajinge zyner woorden is geweeft, gelykals zulks zyne boeken ook wel

uitwyzen , waar uit men zeekerc narichting van alles hebben kan. Daar wor-

den evenwel de navolgende boektytels van den zelven op genocmt : Als,

schriften. Sfiegel der Gerechtigheid , het Euangelium des Koningryks , het Land des Vree-

des , een Vermaaning , een Verbeeteritig , en, een Prophetie van den Geeft der

Liefde , enz. In een boekje in 8°. hebbe ik de volgende fchriften van hem
na den anderen gevonden, aan welkers einde altoos de letteren H. N. geftelt,

en die in 't Jaar 1549. gedrukt zyn. De tytels daar van zyn de volgende:

. (_i) Prophefte des Geeltes der Liefde , (2) Van des menfehen heerlykbeid in den

aanvang , van zyn afval , dood , en verdoemenis , en van zyne weder oprich-

tinge in zyne voorige heerlykheid. Een grondig bericht gefchreven en gezonden

aan de liefhebbers der waarheid , die haar onder de gehoorzaamheid der Liefde

verootmoedigen , op datze tegenwoordig in den laatHen tyd gelokt en genoo-

digt moogen loerden , om haar alle tot eenen menfche Godes , en den Waarachtigen

Itgchaame van Jefus Chriftus te vergaaderen , tot eene volkoomene heerlykheid

Godes en der menfehen. Eph. iv. (3) Eene onderwyzende vermaaninge aan de

Goedwillige , die haar tot de gehoorzaamheid der Liefde geheelyk overgeven.

(4) Eene opwekkinge des herten tot de navolginge van Chriftus , in het lyden zy-

nes kruijfes. (5) Grondig bericht en onderfchetd der uitleggingen na de Waar-

beid der H. Schrift , daar mede H. N. beantwoordt , een brief , aan hem ge-

fchreven. (6) Een brief, gefchreven en gezonden aan een Liefhebber der Waar-

heid,, die te vooren een lasteraar van den dienft der Liefde Was geweeft , en die

zich daarna, met groote droefheid over zyne zonden , tot den dienft der zelve

,

om eene gehoorzaamheid te bewy^en, heeft bekeert , daar in veel liefelyke onder-

Wyzin-

(/>) Vid.HomhckiusControv.p. 393. exHenr. Anthoni prscf. ad Syft.Theol. Altingius hift.

Theol.p.63. VoëtusPolii Eccl.P.u. p.217. &in.Biblioth.Theol. ic.Catech Remonft.Rof-
fiusdeRclig. p. 3 17. (») Scilcrusl.c.p.61. ócomninoHenncusAinsworth & Johan. Knew-
ftat inRclct.
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1 Ttyjin?crneordcn voo'rgelegt. (7) Eene klaagreede , die de Geeft der Liefde en I«*rMD.

fl. JV. nevens Abia ,
jojakim, Danicl, en andere doet , enz. Wyders, een"

1

Lj-ynlch bock genaamt , Famtli* & fervitii amorü feniores , of Üudften des

Hui'sgezins en dicnft der Liefde , het welke 'D. Calovius , in zyn Anti Bohmius
y

uit jicob Eöhms Leerc, daar toe trekt, daar het echter over de honden jaaren

: voor Bohmcns tyd , by 't keven van D. Luthcr al van deezen Nicolaï is ge-

1 Ichrccvcn. Hy is anderzins David jorifz,. goede vriend geweeft , die ook aan

hem nut een vol vertrouwen heeft gefchrceven ,
gelykals uit het tweede deel

van 't boek zyner Zendbrieven wel is te zien. Zyne navolgers hebben wel

,

in 't Jaar L575, eene geloofs-bekofitcnifi'e in Engeland uitgegeeven , doch de

Koninginnc Elifabeth heeft, in 't Jaar 1 580, eenopentlyk verbod teegen de-

zelve doen afkondigen. Voor haare wcdcrltrecvers werden doorgaands gerce-

kent twee andere , als, Adriaan Vijfenhort ^ cnBalthazar van Antwerpen, die

men van gruwclyke lecringen, doch zonder eenig bewys, befchuldigt, in-

zonderheid , om datze de vcranderinge en vrydom , in allerlcye Gods-dien-

itcn , \ oor geoorloft hebben gehouden.

17. Verder heefe men in Nederland, een gedeelte van de iVeederdoopers ge-

naamt na haare Taaie, Vrekieagens , of Hamaxarü , Borboriten , of iVaater- Drekwa*.

landers, en ook van haare ftrarRgheid , Bigidi, en Excommunicantes , door- waater-

dien zy de FriesUndcrs hebben tegen geftreefr. Doch zy zouden in haare ver- £";«"£-

gaaderingen allerlcye Ketters inneemen , en niemand verdoemen , maar alle
ders-

de gecnen , die chriftus voor haaren Heiland aannaamen , als haare broeders

ontfangen en erkennen. Daar door zy dan ook met de Friefen oneenig wierden

,

en , wegens den Ban , in verfchil geraakt zyn. De Ó4poftolici wierden be«

fchuldigt , datze alles den Apoftelen wilden na doen , en den klaaren letter der

Schrift alleen volgen , als, huis, wyf, kinderen, enallesverlaaten,.al-om

rcyzen , en de lieden bekeeren , enz. De Separati , Solitarii , ofafgezonder- Afcion»

de; desgelyks bok de Spirituales , of Gecftelyke, zouden belydenis gedaan céeftéiy-

hebben, datze haar gcheelyk van de wccreld wilden afzonderen, flechtefpy-
ke'

ze en kleedinge gebruiken , niet lagchen , of anderzins vroolyk zyn , alle

hoogtyden, gafteryen, en andere weereldlyke dingen verachten, waapenen,

en oorlog verdoemen. De Orantes , Euchiten, of Biddende, en ook Deore- EidJende-

licti , noemt men de geene , die beleeden , datze in Goode gelaaten fton-

den , en gewoon waaren , altoos te bidden na 't bevel van Christus , en ook,

dat ze aan 't gebed alle kracht in alles toefchreeven, en aan God zich gantfche-

lyk over gaven, enz. De Tacentes t
offvvygende, zouden gemeent hebben, s«Tg«">.

dat het nu een tyd was van te fwygen , en niet noodig , om te prediken , nadien de

deur nu was gcflooten , en de tyden boos waaren , volgens de woorden van
Taulus. Ook , om dat de weereld hef Euangelium niet waardig waare.

Wanneer men haar na de Godsdienft ondervraagde, zoudenze niet een enkel

woord hebben geantwoord. Andere meenden , datze alle hunne heiligheid

hadden geftelt in de ftüfwygentheid. Men vind ook by de Schryvers noch vee-

Ie andere by-naamen, die echter, ofuit yver verdicht, en, in zich zelve,

t'eenemaal ongerymt, of met de reeds verhaalde eenerley zyn
;
gelykals daar

zyn , de Ubboniflcn , eene foorte van Mennistcn. De Stablarii , die , vol- Andere

gensde woorden van Christus
,
geen taich noch waapen, maar een wandêlftok

wilden draagen. De Scripturarii , dewelke alleenlyk den letter der Schrift

wilden opvolgen. De Sanguinarii , die menfehen bloed gezoopen zouden
hebben, welke gruwelyke leugen de Verhaalders zelve zich fchaamen. (Vtd.

Ottius Prtf. Annal. ) De Sabbatharii , die geenen Sabbath hielden. De
furi , of Perfetfionarii , en Cathari , dat is , Rcyne , dewelke in alles een vol-

Koomentheid vorderden. De Podonipta , die het voetwalTchcn van Chriftus

Xxx z zoo
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ja«MD. zoo hooi» bevoolen hielden te zyn, als het Avondmaal' zelve, en watnaa-

men daar noch al meer mogen zyn.

38. Maar wy hebben niet te min, noch drie beroemde mannen overig te

befchryven, dieelkeenegroote eri zonderbaaren aanhang hebben gehad. De
Menno eerfte der zelver was dan Menno Simons, die al in 't jaar 1528. tot Pinjum, in

West-Friesland , niet verre van zyn geboorte plaats Witmarffam , een Paaps

Priefter was geworden, en die in 't jaar 1530. aireede begoft een bekomme-

ring té krygen aangaande den Gods-dienft, tot dat hy, inden jaare 1536. den

Wederdoopers toegevallen , of uit Babel gegaan is
, gelyk als hy zelve irr

zyn leevens loop, van hem zelfs heeft gefchreeven. Gelijk mede de Schry ver

van dat kleyne boekje ,
genaamt , Uitgang of bekéeringe van Ai. S. 1554.

Aanzien. Doch de befchryvers der gefchiedeniflen fchynen te klagen , dathy, nadien hy

een voorftander onder de zelve was geworden , door zyn vlyt , geheel

Friesland , Gelderland , Holland , Westfaaien , Braband , ja het gantfche ryk

aan de Eelt, tot aan Lyfiand toe , met zyne Sec~h aangellooken heeft. (Je) Al
Vroomig- hoe wel ze hem anderzins gaarne dat loflaaten, dat hy een vreedc lievend man

is geweeft , en die tegens de onbezonncne voornemens van andere zich ernfte-

lyk aangeftelt heeft. (/) Hy is in 't jaar if6i. tot Oldejlo , tuftchen Lu*

bek en Hamburg
,

gefturven. En van deezen heeten nu noch de meeft be-

Mcnni. kende Wederdoopers , Alennoniten , of Mennisten , al hoewel deezen naam in<

Holland by na aan allen gemeen is geworden , fchoon ze niet alle de meenin-

gen van Menno na volgen , waar van hiervoorenby de Leeraars al iets is ge-

dacht , en in de volgende Eeuwe verder melding gedaan zal werden. Onder

de voornaamfte Leeraars der Mennifien zyn in den beginne getelt, Adam Pa~
Leeraars.

j}or . an(jers Rudolpb Martini genaamt , Henrich van Urnen , Antboni van

Keulen, Gillis van Aken, enz,, met veele andere, door de welke haarc Lecrc

scheuring wyd en breed is verfpreyd. Nochtans is 'er namaals eenegroote fcheuringe

b"Jï.
'" onder deeze,alle ontftaan , nademaal, in den jaare 1555. Lconard Brouwenzoen,

den Ban , of afzonderinge der boosaardigen van de Gemeinte , niet alleen

over de Geeftelyken > maar ook , over de burgerlyke , en huiflelyke verbindin-

dingen uitftrekte, tewecten, dat, door den ban, ook de ouders van de kin-

deren , en de echte lieden , haar van den anderen onthouden moeiten. De ge-

leegentheid daar toe gaf een voorval binnen Embden ; met eene getrouwde

vrouwe , die zich van haaren getrouwden man , na dat hy in den ban ge-

daan was , niet wilde afzonderen, gelyk als BrouTvenzoon bevolen hadde,

met de welke ook Hendrik Naaidemaaker , en Georg Heins , neevens an-

dere, toeftemden. Waar op Menno met den eerftcn die ftrafheid ontraaden

heeft, doch daar na die eeniger maatcn voor rechtvaardig verklaart. Daar

uit dan Yeel oneenigheid is gevolgt , zoo dat zich die partyen openbaarlyk

van den anderen hebben gefcheyden en gefcheurr. Die het met Brottfven-

z,oon hielden, hebben haar zelfs de rechte Mennoniten genoemt, gelyk ook
tiarde de Nammingen , by anderen heetenze de Harde Banners. Men heeft haar noch

viaamin- al Wederom verdeelt in Nammingen, en Frieslanders , doch de VUamingen,

Hui'skoo- in< Huiskoopers , Teegenhuiskoopers , en Neutralifien, maar de Friefen , inou-

Nwtraii-
^e en nieuwe of jonge Friefen , ook Lubbentifien , enz. ( m ) Zoo dar al-

ften. Zoo haare weederftreevers hier door groote aanleidinge genoomen hebben
,

om van haar kwaalyk te oordeelen , en de fchuldige zelve haaren grond opent-

lyk te ontdekken.

3 9- De

(A) Spanhcmius Dintr. Hift §. n. Succcfiïo Anab. p 81. Hornbckius !. c. p. 3J1. Ortius

Annal. p. 84. Benthem Holland. Kirchen-ftaat. p fof. (7) KippingiusContin.Hilt. Eccl.Fap-
p]\>.qo. Leidekcrus ad Hornii Hi(t. Eccl.p. 342. (m) Vid. Audi- cit. & Spanhem. pag 17.

Succcffio p.91. Ottius p. 119. Hornbck. HansAlenfon, Doriflaar, &c.
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39. De andere omftandigheeden en voorvallen by dceze Stele zyn hier al J»»mo',

te wydloopig , en ze werden daar en booven vari de meefte gantfeh ongèlyk
"

verrei r. Ten zeekerften konnenze , uir de eigene Schriften van Menno zelfs schriften

genoomen werden , die in de Nederlandfche Taaie in 't jaar 1681. tot Am- no?
Mec"

jlcrd.im , weeder op 't nieuw met malkanderen , in Folio , op de pars gelegt zyn
met den tytel ; Alle de Godgeleerde werken van Menno Simons , daar inveele

bedenkelyke Trattaatcn begreepen zyn, als, het Fundamentboek van 't rech-

te Chrifrelyke Geloove, het welke des menfehen hert omkeert. Leere eri

vermaaninge tot de Hemelfche geboorte en de nieuwe Creatuure. Vermaa-
ninge aan de verftrooyde en onbekende kinderen Gods. Trooft onder kruis

en vervolging , enz. Ondertufichen bekennen zommige zelve , dat hy in

de meefte dingen al te hart en ftyfzinnig is geweeft , zoo dat dieshalvcn Gebreken,

deeze luiden wel voor zich zelvcn vroom en onftraftclyk pleegen te leevèn,

maar niet te min , veel eer een Pharizeefch , als een lecvendig en oprecht

Christendom , na des zelfs Euangelifche kragt, gevoert zouden gehad heb-

ben. («) David Jorifz. heeft ook eertyds aan deezen Menno ernftelyk eii

fcherp gefchreeven, en hem willen toonen, hoe veel hem noch aan waare godde-
lyke erkentenis ontbrak , hyhadde alleen de letteren, en noch lang niet den eaav.n.

Geeft, enz. (o) Na de uitterlyke gaaven nochtans zoude hy wél ter taaie,

en gefchikt zyn geweeft , waar over hem ook zyne aanhangers zo hooglyk
hebben verheeven , dat zich andere daar aan zeer geërgert hebben. {p) Gelyk
dan doorgaands de t'zaamenrottingen der Secien niets goeds altoos koomen
te ftichten , en daarom van Paulus ook werden verworpen. Wat aangaat het

overige , moetenze wel zeekerlyk , by de andere tegenftreevers veel vyand-

fchap hebben verdient , dewylze gantfeh niet eerbiedig , van haarc Geleerden,

Priefters en Godsdienft hebben gefprooken. By voorbeeld, wanneer Menno
zelfs van de Predikers en der zeiver toeftand fchrcef : ik vreeze , datze al- Geruims,

Ie te zaamen , die om loon dienen , niet zyn Priefters des Allerhoogftcn , defé"^^

zKon. xii. maar valfche Propheeten , Math. vi 1. dieven en moordenaars. Joh. x.
chelaars "

(q) En van de geleerde zeide hy : Zy leeren Jlechts vleefchelyke dingen, en

hebben niet de hemelfche waarheid nevens het zuivere+Woord Gods. (r) Van
gelyken fchreef hy van de Kerken, datzc alleenclyk waaren eene vergaade- Enhaare

ringe van onrechtvaardige Hoeren, Sodomiten, enz. (s) Om nu andere dier-

gelyke ftellingen alhier" noch te verzwygen.

40. De tweede van de voorgenoemde drie mannen, was Sebaftiaan Franck , sebaftiaan

van den welken de meefte niet weetcn watze zullen maaken. Eenige noem-
den hem een Swenkvelder. {t) Alhoewel Swenkveld zelve , in de meefte pun-

ten met hem niet over een kwam. Andere , een rechten Wederdoopcr , enz.

Doch hy zelve heeft zich, in zyne Schriften , aldus verklaart: Het gaat my
ook met zommige alzoo , daarom, dat ik de Schrift allerwegen, en op alleplaat- zïa Reii-;

zen niet even eens verfta ,
gelyk als zy ; maar myne gaaven , ten goede van Gods

gemeinte , niet voorlegge als artykelen des Geloofs , maar alleen , om teproeven
,

en daar af te oordeelen ; Zoo fcheld den eenen my voor een Afgezonderde , de

andere voor een Secfaris , deeze voor een ftyfkop en Weedefdooper , die voor noch

erger \ daar 't doch geheel tegen myn zin engemoedftrjdig is, en daar ik my tot

noch toe , door Gods genaade , zoo onzydig tegens ieder een hebbegehouden , ja zoo

grooten mishaagen in alle Seften , en afzonderingen heb gehad (uitgenoomen die

men met des werelds gruwelen en zondigheden heeft) dat ik , zelfs noch onder de

Xxx 3 Paus-

in) Mehrning Hift.dcBapt. ap. Ottium Anal. p. 136. (0) David Joris III. theil der Epift.

p.63. (p) RoflÏEUSvonRelig. 296. Seilcfus l.c. p. 35-. (7) ImFundamerifbuch p. 611.

(r) Indcrvcrmahnung d. 7. (V) ImFundam.p. 5-41. 0) Kckcrmannus de Nat. Hift.p.iop.

AcscoZciletusimSendfchrciben Ep.yi. p. 290. •

gie.
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jairub. pausgezinden, Turken, en alle Se&en , volkeren, en landaarten , myne broe-

ders , en leeden des ligchaams i/<w Chriftus , achte te Weezen. — Deeze getuige-

niffe en bevindinge nu hebben my geleert , ï'c^fr mz/tf verdragen, by aldien hy

ook my wil dulden , en in alles vry Ltxten , en my niet
,
gelyk ik hem meede niet

begeere ,
gevangen wil neemen , en handelen , als of ik zyn knecht was , en in

z,ynen naame gedoopt
,
ja zelf'als fta of valle ik hem, en geloove in hem. Die •

moefl ook zeekcr wel een zot zyn , die my arme bloedbeuling , voor eenen afgod

wilde houden , en die iets , tot mynen dienjl , zonder het getuigenis z,ynes her-

ten
,
ging gelooven cf aanneemen. -- Onzen roem moet in God zyn ; en op geene

menfehen (laan. Paulus Wil niet lyden , dat zich iemand na hem Pauwelfch zd
noemen. jVat willen Wy arme aardwormen , envleefch-klompen , dan iets zoo

groots begeeren , dat wy , na een menfch , Paaps, Zwinglifeh, Luthers, of

Doops-gezind , souden genaamt werden -, dewyle Wy, en zy m den naame van

Chriitus zyn gedoopt , «/ïChriftusChriftencn, ^wwwlknedi&yncrs of Turk-

fche genaamt zyn. Doch ik houde , met Petrus, voor mynen broeder , ja voor

myn vleefch en bloed , alle de genoemde , en ook , onder alle volkeren , die God

zoeken , al is 't datze noch , tot den tyd haarer uitvoeringe en verlichtinge , in

ofhycen doolingen omfwerven. («) Uit. welke zyne eigene bekentenifle dan genocg-

aLpeHs zaam blyken kan , dat hy zich niet geheelyk voor een iVeederdooper bekent
geweeft.

ggjjj^^j- heeft ; nademaal hy ook veel eer, in zyne Ketter-Chronyke , haare

meefte leeringen en gewoontens , heel vry en naauwkeurig heeft berifpt , zoo

dat hy zeekerlyk zich niet t'eenemaal by haar gehouden heeft, fchoon hy

wel zommige dingen in haar, heeft goed gekeurt , en ook van haar isgepree-

zen , en in hooge waarde gehouden geworden.

41. Hy heeft bok elders zyn gevoelen hier van wei duidelyk ontdekt, en

zich van allen aanhang, eenzydigheid , en veroordeelinge onthouden, ge-

Des Mifj lykalshy, op de aajngetoogene plaatze, verder fchryft; ik danke niemand,

^ll^i^ ja ik houde hem zelfs voor eendwaas, die my ietstengevallegelooft, of'aanneemt ,

ooimoed.
't geene hem de zalvinge met in zyn herte verzeckert , zoo zeer Wil ik een

vryen Leczeren oordeelaar , en niemand m 't ver(land eenigzms gebonden heb-

ben
, gclyk als my andere begeeren te doen. ik "vtl ook myne Schriften , fchoon ik

wy van geen misjlig of dwa&lingc altoos bewuft ben, niet anders verdeedigt

hebben , dan zoo verre , als die met de Schrift over een koomen : het oordeel

der 1'ropheeten cf den zittenden proef en recht , uitft&tn , en de zalvinge

,

Gods Woord , Chriftus , het licht en leeven der menfehen-, in ons
,
getuigenis

geeven. Al Wat niet Godes , maar alleen het myne is , ditt vervliege ten allen ty-

den , enWorde met recht van alle Chriftenen veroordeelt. — Alzoo hebbe ik my
zoo onzydig teegens een iegelyk gehouden , dat ik my nooit in eenige byzondere

Se&en hebbe ingelaaten , dat ik anders niemand voor een Chriftcn hebbe gehou-

den, maar voor enkele hellebranden , die het niet t'eenemaal met ons houden;

ik ben ook wederom van niemand afgefcheurt ofgefcheiden , dewyl ik Wel wijt

,

dat de Gemeente Gods niet met den vinger aan te Wyzen was. Infgclyks ook
in de voorreede over zyne Chronyke : Daar ü voor my mars eene Waarheid , eenc

Waarheid hebbe ik maar lief, God geeve ook wieze mag zeegen , zelfs onder de

ketters , en ik bidde God voor de overige dwaalingen , op dat hy die bedekke.

vergeeve , of ontdekke. ik ben het dooien en mtfjen in alle menfehen al gewoon

,

zoo dat ik geen menfeh op den aardboodem daarom haate , maar my zelve , m yne

elende , enfiaat daar in beWeene , erkenne , en zie. Eti daar by gedenken kan

,

dat my mede noch veel ontbreekt en misgaat. Derhalven , Wilde God , dat een

ieder my zoo wel wilde draagen, als ik ieder een, enz. En eindelyk, in de

voorrceden over het tweede Deel , zegd hy aldus : Onsherte zal, om geen

uit'

(ft) Ia dem verbutfehirten und verfchloffencn buch ira Befchlus odcr Apologia.
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«/'/Br'»' • da/rom men nu zoo zeer tTviJf , van ten/and, die anders na J»"Mn.

God en devroomighetd yvert , afgefcheyden zyn , het zy Joodc o/Griek, Paa-
cgtMÜC*

pilt of Lutheraan , Zwingliaan of Doopsgezinde, alhocTvel'er nochveele aan

de uittcrlyke kerkfligttn hangen, en verfcheidene zceden gebruiken
, zullcnTvy

r al altoos indachtig zyn hoe zeer Try noch te kort koomen. Alzoo leert ons

ChrifttlS, beide met leere en voorgat/g ; Hy zoekt de zondaars, Jle It zich mid-
den of.de r Laar , en loopt de z^lve na , die evenwel zelfs zoo grootcn vyand van
de zonde >.//. Gelyk liy nn zich alzoo aan gcenc zeckcre gezinthcid heeft ge-

houden , zoo hècft hy ook , na zync verkbaringe, in een ieder aangenoomen,

ene hy voor goed keurde. Dicshalven hy ook van Luther zelfs heeft gc-

fchrceven: dat hy een amzienelyk , konjlryk , en Schriftwys man "toas gcWee/f , LuSfe?"

Trcl ervaaren in de Hebreenfche , Latynfche en Duytfche taaien, en wat hv
hem meer voor lofiprcukcn heeft gegcevcn. (x)

42. Hy is echter daar en boovcn , niet alleen van de Godgeleerden tot v«rb»'>-

Smalkalden, nccvcn.s Swcnkveld, inaenjaare 1540, door een eigen fchrift aeLodw

ycrworpen , vaar by Mclanchthon gcmcenclyk de penne heeft gevoert , en
"Den'

zich, zonderling over zync Paradoxa, of Wondcrfprcukcn , bezwaart gc-

toonr ; maat Luther zelve heeft ook, in 't jaar 1545 , na de dood van Se-

wMtuan Frank , zeer cenzydig van hem geoordcelt , in cene voorrcedc

,

over een '-cfprek, ter cere van den Echten ftaar. Alwaar hy van den zel-

vcn, onder anderen fchryfr 1

, dat hy tecgen zulken fnooden menfeh niet had-

de willen (chryvènj door dien hy hem al te zeer had veracht, hy was een

waarcnLaftcimuil, des duivels cige en allerlicffte mondgeweeft. Ja, hy ver-

haalt verder
;
„zoo verre ik 't gefnuif van myn neus na-fpeuren en oordee- the!Lf""

,, lenkan, zooishy een Bnthufiaft, of Geeftdryver , die niewers in bchaa-

„gen heeft, als in Geeft, Geeft, Geeft, die van het woord Sacrament, en

„ 't Predik-ampt niet met allen houd , maar dat men enkelyk na den Geeft

,, moet bidden , enz. Waar na hy inzonderheid heeft misprezen , dat hy der

menfehen misgrecpen , in zyn Tyd boek had ontdekt , en hem dieshalvcn

zeer ftinkkende enaanftootclyke tocnaamen geeft , en die noch op'tDuitfch

ten ergften verklaart
, (y) ook elders Van hem oordecld, dat hy door alle

drek is heen géwandelt , en in zyn cige verfmoort. En diergelyken vonnis
g
^"vo1"

hebben ook andere Leeraars over hem uirgefprooken. Gelyk zich inzonder-

heid die \\\ii Ulm over hem hebben bezwaart getoont , en zyne Schriften

verworpen gehad, (z) En die van Straatsburg hebben hem gcheelyk uit

liaarc Stad verdreevcn. (a) De oorzaaken van zulke mishandelingen,

waaren, tcndeele, zvnc voor deczen bygebragte onzydigc belydenis, wcc-

gens welke men hem voor een Heyden , en Athetfi , of Godvcrzaakcr

,

hield, (I) hy mogt zich ook verklaaren zoo hy wilde: ten decle, om dat

hy de misbruiken en afgodcrye met de uittcrlyke dingen beftrafte, en daar

o^er bv allcGc/inthccdcn geenen dank verdiende. Daarom men hem ook zyneLre-

bcfcliuldigdc, dat hyden Bybel , het Sacrament, en alles verwierp. Daar en S.wui?
1

.

tecgen haddc hy hem echter, onder andere , alzoo verklaart , en zelve uit

ccven : rit zegge ik, ter hoogster eere van de Schrift, en hottde en geloove

vafe'yk , dat die na Godes z'.n moet verftaan , en in den H. Geef uitgclegt bor-

den , dat zy als dan WaarIjk Gods noord ü , 't Welke ook , eer de grond des

"Veerel*s Tras (^ele^t , in God den Vader van eeuwigheid Was , en altoos ztl eyn
,

dien ik ock , order alle uittcrlyke dingen , gelyk mede het uitwendige Woord
,

de Profetie , en uitleggende der Schrift ,
geheelyk houde voor de allerligtjle

vt , die God zyne knechten na gelaaten heeft ,
gelyk als Paulus 1 Cor. 1 ix.

Ephcf.

lx) Vid.Part [I.Chron. p. 167. (v) To. IIX. Altcnb. p.47r. (~) Vid Epift. Frechtii

2F- üttium Annal. p.70. 95- 97. (a)Uiov. Annal.Eccl. A. MDXXlX. ri.46. (t) Ibid.

tU'jr.
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totMpó JEphef- -IV. verhaalt. Doch de Schrift heeft, eeien als demenfch, en alle din-

gen , eer, Geeft , en Ldteren , eenen Geeft en een ziele. Be letter dood , het vleefch

gteft gfenen nut , ma-ar degeeft maakt levendig. Myne ^voorden , zegt Chriftus

,

zyn geeft en leevett. Hy zegt niet, myne Schrift, is eendoode letter, ofydde lucht,
of

menfchen adem , maar zy brengt mede Godes Wezen , den H Geeft , Chriftus , i»

onze herten Tvczentlylr met kracht en daad. In 't korte , de Schrift is den ver-

lichten een God , Gods: Woord , Geeft en leven D>aauchtig
,
gelyk hy die in den

H..Gceft y
die inhem'tvoont , ten vollen verftaat. Den Goddeloozcnis zy eenftrik ^

'd/e dood , en niets minder als Gods Woord
, gelyk als haar ook God geen God

ts , Pfalm. lx. Ons berte is mede een doode letter , en een donkere Untaarne^

Wanneer het niet met. den vinger Gods overfchreeven , en leevendig gemaakt

Dterd. (c)

43. rtier uit m?ig den Leczer nu zyne mceningc zelve bezien , waar by

dan, voor 't overige oprechtelyk aan te merken is^ dat dceze man zeeker-

lyk , in zyne Schriften , byzonderlyk in zyne wonderfpreuken , veele on-

gewoop,lyke , zeldzaame, en dikmaals hartklinkende, ook wel vergezoch-

te uitdrukkingen, van Goddelyke dingen, heeft voorgeftelt, die wel meen

aanftoot en ydele roem , als verbeeteringe tot God te wcege brengen

konden. En men mogt , uit de wonderreedencj.i alleen , lichtelyk wel

zeer veele ketteryen maaken , indien iemand daar toe lult en vryheid had-

de. Gelyk als ook, in 't gemeen zyn gemoed al vry ftraf en ruuvv zal zyn

geweeft , daar toe ook de gcleegentheid zynes Vaderlands wel veel gehol-

iecta 1. pen mag hebben. Doch zyne Schriften zyn nu zelden meer te vinden, en >

beftaan de geene j die my ter handen zyn gekoomen , in de I'aradoxa , of I

280. wonderreedenen , en raadzels uit de H. Schrift , dewelke al eenigc 1

maaien , en noch nieuwlyks tot Lunenburg, op de drukpers zyn gelegr.

., Vootjs , eene fchriftelyke en gantfeh grondelyke uklcgginge dan den 64.
]

(I Pfalm, betreffende de valfche Propheeten-, Leeraars , Leugenaars, Bedrie-

4 gers » Gods vyanden , en Eerdievcn ; hoe , en met wat behendigheid, zy

beftaan > en in 't werk (tellen om chrtftus , en zyneLeeden, uitte roeyen,

en te verdelgen , hoe verre zy het brengen , en hoe verre zy haar zelve bc-

fchaadigen en in haar eige kuil en ftrik vallen , voltrokken in 't jaar 1539.

buiten alle menfehelyke luft en believen. Van gelyken een boek den Diefs-

fpyker genoemt , daar in allerley bedrog des weerelds word ontdekt. Daar

en boven , het verzcegelde boek , beflooten met zeven zeeeelen , dat nie-

mand anders open doen , kezen of verftaan kan , dan alleen het Lam , en

die, met liet Lam beteikent, het Lam toebehooren, in 't jaar 1539. Daar

by ook een befluit is van alle zyn voorgaande boeken , als een Apologie of

verdeediginge. Wyders noch de Guldene Arke , daar in het pit en de befte

hoofdlpreuken der H. Schrift , oude Leeraars en Vaders der Kerken , ook

.

van de verlichte Heidenen over de Gemecnmaaking der H Schrift is, daar aan

het heek en de wet van onze zaalighcid geleegen is, endaar aan het Chriften

geloof , als in een angclroe gehecht blyft , gedragen , begrepen en inge-

leid is , tot Augsburg gedrukt in 't jaar 1539- Defgclyks een boek

van het Rykc van Chriftm, 't weikin den jaare ióii. ook in'tHollandfch

dooreen Remonfirant Tombe
r
gin s is gemeen gemaakt, nevens een ander van

den Boom der vveetenlchap van goed en kwaad , met eenigc andere. Doch

chronyk. inzonderheid is zyne ckronyke , of Tyd-befchryvingc, bekent, die hy tot

in 't jaar 1543 , nevens een andere, tot in het jaar 1555. heeft vervolgt. De
welke wel in alles niet zoo heel net , en naauwkeurigis, maar dieniet re min

veele noodige narichtingen enoordcelen openlegt, en ook door de geleerde

dik-

(c) lm verfiegelten bucb, prar.



m^7?



>T f T

-~i*è,*m*>.*-i-f



XXLHoofdft. HISTORIE.
j37

dikmaals gebruikt , en met eene aangepreezen werd , dat het een loflyken J»r md

arbeid is , daar uit men , tot de Kcrkelyke Hiftorien , veel goeds necmen
'

kan. (d) Waar nahyook gefchrecven heeft een ncireld boek , Spiegel en af.

beeldingen van den gebeelen Aardbodem in vier dcelen
, gedrukt tot Tubingen,

in den jaare 1534. Hem zelve heeft ook iemand gehouden voor een

hoog geleerd , godzaalig , en zeer verlicht perzoon , alhoewel hy daar

door zelfs eenen zeer flechten lof by zyne w.mgunltigen heeft ver-

dient (e)

44. Noch een perzoon is 'er overig aan te merken , over den welken by

de Godgeleerden \ecl te klaagen valt , wiers grond ook nu in 't korte na

te fpooren is. De zelve is David Jorifz,. , den welken niet alleen, de Ge- DwH

reformeerde, maar ook alle Gezintheden, verwerpen, en als eenen verderf-
r

felyken Ketter, verfoeyen
, (ƒ) ja, dien zy erger als een Aarts-ketter uit

maaken, (g) en hem met ongehoorde engruwzaamc mifdaaden befchuldi-

gen. Zyn leevens loop werd dan in 't korte aldus verhaald ; Hy is geboo-

ren tot Delft in Ho/land , in 't jaar ïfoi. Zyn Vader
,
)orü van Amers- Lecven.

fort , zoude een fpcclman , of na de meeninge van andere , een verftandig

koopman zyn geweeft. (h) Zyn Moeder , gemmrt Maria, is in den jaare

1537. tot Delft, als een Weederdoopfter , onthooft. Hy zelve heeft in

zyn jeugd het Schilderen geleert , en is anderzins van een groot verftand

geweeft ,
gel)k als zyne aanklaagers zelve vciklaaren. Hy heeft echter

nooit verder geftudeerd , en alleenlyk zyn moeders taal , te weeten , het

HolUr.dfch , konnen fpreeken. Als nu in deezen tyd de Melchior-Hofman- Afraivan

niften , met de andere Wederdoopers , haar zeer uitbreiden , en bekent wier- d

r r™ r"

den, heeft hy hem by haar begeeven, en is van obbe Philips, eenvanhaa-

re Leeraars
,
gedoopt. Aangezien hy den gruwel des Paufdoms wel heeft

doorkent , en by decze luiden verhoopt hadde iets beeters te vinden. Ge-

lyk als hy ook in zynen eerftenyver, de geheelc Paapfcbe Geeftelykbeid , by Getuigenis

een Procejfte, of omgang, op de flraat, zeer hart bejegent, den Raad, en ge"'""

alle die daar tcegenwoordig waaien , van diergelyke Afgoderye af , en tot

boete zeer emftelyk aangemaant heeft , zoo als men van hem fchryft.

Waar over hy ook lang gevangen heeft gezeeten , op 't fchavot is gegeef-

fclt , en hem door den beul de tonge door boort. (/) Het welke alles be-

zwaarlyk met die befchuldiginge kan beftaan , als of hy zich door eer- en

geld-gierigheid alleen van 't Paufdom hadde afgewend, (k) Hy hadde ook
dies tyds al veele liedjes, en andere kleine fchriftjes, gemeen gemaakt, die

van de lieden begecrlyk aangenoomen wierden, in de zelve tyd van vervol-

ginge. Voorts heeft hy , in 't jaar 1536. de ftrydige Partyen, onder de zynhan-

iVederdoopers , tot Bockholt , in 't Sticht Munfter , als een middelaar , verzoent, wede"
'

en in korten tyd een boek daar van gefchreeven , waar door hy nochtans do°Pers -

van beydc zyden maar mistrouwen en haat heeft verdient, en dieshalven

heeft hy naderhand voor zich zelven gekeft , en haar met malkanderen laa-

ten gewerden. Byzonder daar hem ook de Munfterfche en Hofmanniften tot

Straatsburg verworpen hadden. Hy heefr ook ontrent dien tyd al van zich

zelve gefchreeven , dat hy toenmaals heeft begoft zeekere gezichten en

openbaaringen te verneemen , en zulks wel , na veel vaften en bidden , zoo openbaa-

11 Deel. Yyy dat
ringen -

(i) Vid. Sluier. Propyl. H.E.SeQ.I.p.24. (*) Hcrbold Tombergap J.ic.Trigland.P.IV.

H.E. p.77o- (ƒ) Laur.SuriusChron AnMDLVl.pag.254. (£) Buichcniesap.Henric. Pctri

Hift. Gen. Lib. V. pag. 2.07- (h) Gegenbcncht aut cin Liter- und Schek-buch, getituleert:

David Joris aus Holland dcsErts-Kctzers wnarhatrigeHiflorie fcines Lehens . undvertü'hrifchen

Lehre, ausgegangen im j <hr iy^o (»') Nicolaus Blcfdikius in HiüoriaD Georgii editaper

jac- Reviump. i; &exeo Frid Jciïenius in der auffgedekten Larve Dav- Joris hift. 7. P. i.p.4.

Ottius Annal. p. 4f. (t) Jeflenius 1. c.
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to*MDc' ^at ty van zyn werk-tafel heeft moeten opftaan , en buiten zich zclven vcrrukti

werden. [I)

45. Hier na, wanneer zich in Holland en Wedpbaalen , eene felle vervol-,

ginge over de Wederdoopers verhief, en dat 'er in 's Gravenhaage alleen 35. der

zelve door beuls handen wierden omgebragt, en zelfs met groote vrolykhcid,

wierd ook zyn moeder meede onthooft , daar hy overal teegenweordig

was. Hy fchreef dan een wydlufrigc vermaan-brief aan den Hoogen Raad van

Holland, en noemde zich zelve een knecht Gods des Heeren Zebdoth, doch

den boode daar van wierd de kop afgeflaagen. Ook heeft hy , in den jaare

schryven i < 3 q. een brief aan den Landgraaf van Heffen gezonden , en daar by den zei-
Qan Afin J 7 ö JJ C yaan tien

Landgraaf ven gebeeden , dat hydochzyne lafteraars nietgelooven zoude, en hem tee-

fm.
e

* gens zynevyanden befchutten. Waar op hem de Landgraaf zyn land, be-

fcherminge , en hulpe heeft aangebooden , indien hy zich tot de Augsburgfche
\

Belydents begceven wilde, (w) Naderhand heeft hyzyn Wórtdèrboek gefchréc-l

ven , en in den jaare 1 5 42. uit gegeevcn. Hy is ook met Menno Simons in ree-

)

den-ftryd geraakt, daar over ook, in 't jaar '1546. een gefprek by Lubek tul-

ichen beide de partyen is gehouden. Doch te voo'en hadde de Regeeringeven
|

Braband aan de Gnaflyke i-Vedulve van Oott Vriefland gefchreeven , en ver-j;

zochr , datze de Mennoniten , Gereformeerden , en David Joris gezinden uit

den Lande verdryven zoude. Waar op hy in den jaare 1 544. den 1 April met
woomng etirlyke verwanten en vrienden , na Bafel is getoogen , en aldaar zich ge- I

noemt Joban van Burk , alwaar hy tot Burger is aangenoomen , hcefr in de

i

Stad een Huis, en voor de Stad een Buigt, genaamt Binningen, met andere

Land-goederen, gekocht, en hy heeft zich tot den Godsdienit en gewoonten
|

van Bazel in alles geneegen getoont, en overal liefde en gunft gevonden, ge-
i

v
ji

ende- lyk ook zyne vyanden zelfs van hem fchryven ; dat hy , door zynen vriendely- r,

ken ommegang, veele gemoederen tot zich getrokken heeft. («) Hyisniett

vy°anden'.

er

grammoedig of haaftig van hoofd , maar zeer zachtzinnig geweeft. (0) Hy

,

en zyne vrienden , hebben haar , als goede chrifielyke lieden ,
gedraagen , met

aalmoefien aan den armen , vertrooftinge aan de kranken , hulpe aan den

nooddruftigen , en andere diergelyke goede werken te doen. (p) Zyne huis-

houding en pragt is wel groot geweeft, doch zoodanig beftelr, datalles in ruft

en Itilte is toegegaan : want een ieder heeft zyne bedieninge gehad , en niemand

is gedwongen geworden om iets booven zyn vermoogen te moeten doen.

Zyne zoo zeer geroemde vriendelykhcid is ook uit zyne afbeeldinge te zien

,

die, onder anderen , in een Hollandfch Boekje , van de voornaamfte Hoofd-

Ketters , in een koopere plaat gedrukt ftaat p. E 4. Waat in ander-

zins de gewoone befchuldigingen werden op gehoopt , en daar by gezet word

,

dat hy een aanzienelyk man was geweeft, van welgefteldenlyve, met blin-

kende graauwe oogen , ernfthaftige fpraake
,
groote zeedigheid , fchynende

niet anders dan deugdzaamheid in hem te hebben. Wyders beklaagen zich

zyne wederftreevers daar over zeer, dathy, door zyne fchynheiligheid, zoo
veel volks hadde vervoerd , en den Cojlvriefcben Superintendent

, Johannes a
Lafco , zoo zeer verblind , dat de zelve zeer dikmaals aan hem heeft gefchree-

ven , en, noch in 't jaar 1541. met dit opfehrift; mynen meejl geliefden broe-

der David Jortfz, Prediker des Goddelyken iVoords , enz. {r) Daar benef-

fens bekennen zy meede, hat hy een fchynheilig leeven heeft gevoert, gelyk

zy het na haare hertstogten uit drukken (s) , hyistot allevroomigheidgenee-

gen

(/) Blefdikius l.c. Conf.VoctiusP.il. Polit.Eccl Lib III. c.io.p. 695-. (m) Jeffeniusl.c.

(») Jefleniusl.c. (0) idem ibid. p. 3. (ƒ>) J:.cou Stolterfoth Hift. von David' Gtorg P. 1. §. f.

(q) laem ibid. & Hcmic. Petri 1. c. Ofiaflder Cent. X V I. Li!i. III. c zf. p 645 Jellcnius l.c.

(r) O'tiosl. c. p. 1 06. Pnd Stilerus Anab.Larv.p 53. blefdikiuip. 137. BeiuhemHoll.Kirchcn
Siaatp. Si$. (s) Jelfeniui Siolierfoth &c. 11. cc.
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gen geweeft, gclyk liet heeft gefcheenen, alzoo, dat niemand eenig kwaad J*"md.

vermoeden of achterdenken van hem heeft gehad. Ook is hy yverig , en als
"

brandende, in 't bidden geweeft. (/) Zyn huisgezin is, in haare zeeden, na

degodzaaligheid, zoo afgericht geweeft, dat men zich verwonderen moeft,

gclyk als de Superintendent tot Ca/fel , in 't jaar 1 5 59. van hem fchreef. («)

Al waarom ook de Predikanten , die zelve byde ftrafpleging aan zyn dood lig-

haam , teegenwoordig waaren , zyne achter gelaatene vermaanden : „ Na dien

,, men tot noch toe aan haar haddebefpeurt, de liefde tot ftilte, en vreedzaam-

,, hcid, mildaadigheid tegen den armen , maatighcid in eetenen drinken, een

„ afkeer in haare reeden van alle Gods-lafteringe , zoo zoudenze doch voortaan

,, ook daar inne volharden, (x)

46. Die geene nu, welke hem anderzins op allerhande wyzen zoeken ver- Ernften
* * y ver i€n

dacht te maaken , hebben doch niet t' eenemaal derven lochenen , of konnen goede.

wederleggen , dat hydenzynen, zonder ophouden, zoo wel met gefchriften,

als woorden, van zonden heeft afgemaand, tot kruiflïnge des vleefches, af-

ftervinge des ouden, en aanlegeinge des nieuwen menfehes, tot liefde en ge-

hoorzaamheid , heeft aan gedreeven
;

dat hy aandachtig is geweeft in het Ge-
bed, ootmoedig en vriendclyk , doch ftil en zeedig in zynen omgang; het

v. elke zy altyd maar voor ecne geveinfdheid in hem uit gegeeven , en de fpreuke

M'itth. vu. van de valfche Propheeten , nevens veele redenen der Oudvadcren,

daar roe by brengen , doch het kenteeken aan de vruchten daar altoos uitlaaten,

als ook , dat David Jorifz. in zyne Schriften , zich , als een yverig Leeraar der

Godzaligheid , met veele hooge en uitgeleezene woorden en reedenen uit de

H. Schrift, of Taulerus, en Thomas aKempü , heeft beholpen. Maar zy willen

echter daar uit alleen niet laaten befluiten , dat hy recht geloovig en vroom is

geweeft. (y ) Haare grondfteun is deezc , door dien alleen zyne vrienden van

zyne vroomigheid getuigen , 't welk echter de andere zeer vaardig gaan omkee-
ren,en daar benevens de befchuldigingen der tegenftryders verwerpen, door dien

die van zyne vyanden voort kwaamen , welke hem doch ten minften een uitter-

lyk vroom, eerbaar leeven , eenftemmig hebben toegeftaan, gelykalswy wel

hier vooren gezien hebben. Daar en tegen heeft hy ook zyne verdeedigers ge-

vonden , die hem zeer hebben geroemt , en , niet tcgenftaande zoo veele yve-

raars , uirdrukkelyk gefchreeven : „ Dat hy een zoodaanigen Theofophus Myfii- Lof vsn

„cus , of geheime Godgeleerde is geweeft, dat zyns gelyke Schriften nimmer
„werden geleezen, een waarachtig man Gods, die God, ten beften der men-

,, fchen, zelve verwekt hadde. (z.) Een vermaarde Dichterfche van Holftein,

geheeten , Anna Ovena Hoyerïn , in haare Geeftelyke Rymmen (Poëm. p. 262.)

heeft van hem deeze verzen na gelaaten :

Dit heft ju"9e gezegt De truiu Gottes knecht , Den gy verdomen.

Syn lijf is verbrand, Syn ziel inGotts hand, Ichdarjf'hem niet nomen.

Gelyk ook anderzins noch altoos gcklaagt werd, dat men veele van zyne aan- A
e

a

r

"han "

hangers als noch vind, die hem pryzen en verdeedigen , ook zyne boeken in

hooge waarde houden , als , in Holland , in 't Land van Holjlein , en Eyder-

fteede , in Oojivrie/Iand, en elders. Al waarom ook altoos de Leeraars de

oude aanklachten weder plachten op te haaien, (a) Doch wat de overige om-
ftandigheeden zynes leevens belangt, hy hadde nu al een geruime tyd, op de

Y y y 2 voor-

CO Suriusl.c JdTcniusl. c.p. 33. («) Epift.ad Fcchtiumfupplcm.H.E. p. 91. (x) Henric.

PctriLib. V. p. 345-. (y) Jeffeniusinder Vorrede VI.Fragc p. n.feqq (z) Chriftian Hoburg
im onHckanten Chrifto p. f43. & 176. (a) Apud Mollerumlfag. Hift. Cimbr.P.II. p. 143. &
alibi. Conf. PezeliusMcIlific. Hift. P. III. p.447- HorniusHE.p 344. SagittariusIntrod.H. E-

p. 931 . Burchardus wieder Ant. Bourignon Dedic p. c. 1 1 . &c
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COC-

vöorverhaaldewyze, binnen Safel gekeft j tot dat hy, in 't jaar 1 556. den 25;

djg van Oogflmaand , aldaar is geftorven, en zelfs, na datdriedaagentevoo.

ren , zync echte vrouwe Dirkje yvdlans , ook door den dood was weg gerukt.

Zynlighaamisindekerke tot St. Leonbard, met degewoonelykeplechtighee-

den begraaven. Doch kort te vooren waaren 'er eenige voorteekens gezien , te

weeren, dat het onweeder , zyn huis» in de Stad aan brand ftak , het tweede,

datzynlufthuis, op zyn hofiteede desgelyks onvoorziens is afgebrand, en in

zyn wooninge, eenige planken van de zoldcringe onverwacht zyn ingeval-

len, {b) Waar van wel het aangetoogene tegenbericht vermeld , dat het

flechts een jammerly k hutje is geweelt , en dat wel in de grootfte fteeden en kcr*

ken veel grooter brandfcluden mecrmaalen gefchied zyn, die men doch gecn^

zins op Gods toorn derfde duiden , dewyl het ook Job zelfs welludde ge-

troffen.

47. Na zyn dood nu is eerft het lafteren en fchelden over hem aangegaan, al

hoe wel vry langzaam, en op de volgende maniere
, gelyk zync aanklagers

zelfs fchry ven. Noch by zyn leevenstyd is zyn fchoonzoon NikolausBlefdi*

kïus met hem in oneenigheid geraakt , en heeft zich eindclyk in 't openbaar van

hemafgefcheydch, en is tot zynevyanden over gevallen. Doch, of deezen

ftryd over het gevoelen is voort gekoomen, dat Blefdyk zyn fchoonvaderDa-

<vid Jorifz. niet voor den Meffias wilde erkennen, zullen wy nu haaft zien^

by 't onderzoeken deezer aanklachte. Onderwylen is aan te merken , dat Blef-

dyk daar na een Predikant onder de Gereformeerde in de Palts is geworden , ni

dien hy zich, door dufdaanige bedryven by hen een groot vertrouwen hadde

gemaakt, (c) Alhoewel eenige in Ho/land echter voor gewis willen verzeeke-

ren , dat Blefdyk dit gefchrift met oogen niet gezien heeft , veel min , zelfs

dit zoude gefchreeven hebben, maar dat het zelve, door David Jorifz vyan-

den, onder dien naame gemaakt was. Dochdcezeis de aanleydinge der ge-

volgde verbitteringe tegen David Jorifz,. geweelt , dewelke echter geduurendc

den tyd zyns leevens, niet is uit gebrooken. En dit is des te bedenkelyker,

door dien echter zyne Schriften alreeds zoo langen tyd in openbaaren druk

voor 't licht hadden geleegen , dat noch niet te min , deeze zyn behuwden
zoon , noch iemand anders , zich daar mede bemoeyt heeft , en hem zync

gruwel, by zyn levens ryd, tegemoet gevoert , daar hy doch, na'tgemeenc

bericht, (d) anderen heeft gewaarfchouwt, en ook in zyn geweeten ver-

bonden was, om zulks te erkennen , en deeze geheimenis der boosheid

te ontdekken. Waar uit wel te zien is , dat men, moogelyk, zich mistrouwt

heeft, om tegen den levendigen aan te gaan, en dicshalven met het doode lig-

haain , en zyn bevreefde huisgenooten , verhoopt, te eerder vaardig te

zullen werden. Want, wanneer 'er na zyn dood, oneenigheid onder zyne

vrienden ontftond, mogte miflehien een der dienaars zich niet anders hebben

weeten te wreeken, dewyle hy door andere wierd uitgedreven, als, dathy
zynen nieuwen heer, die een geleerd man was, zommigezaaken, zynde zon-

derlinge geheimeniflen van David Jorifz,. heeft vertrouwt. Hier op openbaar-

de het deeze man zoo aanftonds aan de Predikanten en Geleerde , en deezen aan

de Hpoge Overigheid. Die derhalvcn in den jaare 1 5 5 9. den 1 3-. van Maart ,

deeden verdagvaarden , alle , en een ieder van zyne huisgenooten , vrienden

,

en bekenden, welke men, wanneer zy niet wilden verklaaren , dathyeenc
eigene Sefie, of Godsdienft, hadde gehad, of, dathy, in'theimclyk, of

in 't openbaar , hadde gelcert , in de gevangenis heeft laaten werpen , haarc

goederen

{!>) Hiftoria Bafilcënfium , Blefdikius Henric.Pctri.Sutius, jcfleniusll.ee. (c) Seilcr im
VcritcltcnWiedertauikrpag. ji. (d) Tcflcnius in der Hift. David Iorift.P.I. p. 27. Stoker*
füthP.I.§.n.
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. goederen en gcfchriFten alle doorzoeken en bezien. Verders heeft men, op J-"rM "-

: ét veelvuldige fcherpe ondervraagingen én bedreigingen , uirgccnedcrgcvan-

• genen iets anders konnen gewaar worden , als , dat ze gantfeh geen kennifle

hadden van de voorgehoudene artykclen zynerLcerc, hadden die ook nimmer v»>fi*e

Van hem gchoorr, geleezen, ofverftaan, zy hielden de zelve ook voorfchan- f'."

klach '

délijfcen vcrdoemelijk. (/) En dit is in zonderheid aan te merken, dat Iiier

' door her zeggen van de zyne t'ecncmaal weg valr, en, alle het bcuys, dat

hy zoo gruwzaam zoude geleerd hebben, alleenlijk op zyne vyanden beruft,

den welken immers niemand verder gelooven kan, als, voor zoovcclezy,
Dit zyne eigene klaare woorden, zonder loos bcfluit, zulks zullen konnen be-

W \ven. Gelijk als dieswegen ook de ";cdachtc Superintendent, .ï«/w«*,zelve op
dientyd fchreef; dat dceze lieden al Ie, zoodaanigeLeerc , als haar was voor-

gehouden, hadden vervloekt, ofwel, gantfeh niet daar afgeweeten, nadien

fcy het niet eens, aan zvne eigene kinderen hadde willen vertrouwen, (ƒ) Waar
hy men wel haddc moogen vraagen, of hy zich dan wel haddc moogen ver-

trouwen, om in openbaare fchriften te bekennen , 't geenchy doch niet eens
•' aan zyne kinderen heeft derven ontdekken ?

48. Onderttiilchen , ennictreegenftaandemen , noch uit hem zelve, noch r
'£c™du

uit de zyne, iets nadeeligs heeft konnen vernecmen , bragten het evenwel de
Tredikanten zoo verre , dat de Raad beval , de allerfchandelijkfte en gruw-
zaamfte laftcringen op te ftellen , en dit moeit den naam noch al heb-
ben , dat het uit zyne Schriften gehaald was , welke men dcrhalven , om
deflcur, de gezaamentlijke Leeraars, en hooge Schoolgeleerden , tebe-oor-
deelen gaf, dat zy , of (gelijk het wel noodig was geweeft, ) eenige aanzienlij-

ke en onzydigc vergaaderingen , of perzoonen , de zelve met David jorifz» 0orde<;'

Schriften zouden vergelijken , en onderzoeken , of zy , getrouwelijk , en
wor Gods aangelichte, zonder eenig bedrog ofeenzydigheiddaarin, klaar

en ongedwongen
, waaren te vinden , nademaal de beklaagde niet meer in 't

leevenwas, noch cenig voorfpreeker haddc , en, daar alle zyne huisgenooten

zoodanige aanklachten volltandig loochenden. By zulken gantfeh verkeerden

en onrechtvaardigen rechtshandcl viel het licht , de navolgende plechtig-

heden na malkandercn te houden, om de menfehen een fterken indruk te doen
hebben , wat dceze man voor een Ketter moeft geweeft zyn. Naamelijk , men
hield den 1 3 . dag van Mcy , een openbaar bloed gerichte over 't lighaam , voor
dnejaarenaloverlccdcn, groef het uit de aarde weder op , liet het, met zyne
boeken en afbecldin^c , door den beul buiten de Stads- poort onderde salge straf <>»«

lieepen, en aldaar met vuir verbranden. Doch zyne nakoomehngen , en alle den.

huisgenooten, moeften daar op in de kerke , tzBafel, openbaarlyk verlchy-

ncü, en de xi. voorgeleezen artjkelen, die hem te laftegelcgt wierden, ver-

vloeken, en voorGods-laftcrlijkverklaaren : daarentegen, nafpreeken, de
Lccrlhikken die hen door de Kcrken-dicnaars wierden voor gezegt , en daar en
boown de kerke om vergiffenis bidden, (g) Waar mede men dan meende

,

nier alleen deezen Ketter, en zyn mifdryf, voor eeuwig uitgeroeit te hebben
,

maar ook, dat men zich tegen alle vyanden van 't Predik-ampt hadde vaft geftelt. op ia
Dat dan dit gantfche bedryf oorfpronkelijk op 't aangeven en aanraaden der Lee- -JU y

"'

taars is gefchicd , tooncn, neevens andere diergclijkc gcfchiedeniQen , ook de
vcn '

omlhndighedcn zelve , alzoo zy het meefte • by zulke ketteryen , haare eere en
voordeel in gevaar zagen gezet. Dieshalven ook den Schry ver van 't verhaal-

Yyy 3 de

(c) Jcflcnius 1. c. pag. 37. Surius I. c. Hcnr. Pari |. c. Lib. II. pag. 71. Ofiandcr I. c.

(f) AiudFcchtium l.c. (g) Vid. Aurhorcscii.&Wig.ind. Anab.p. j4i.Thuan. Lib. XX1J.
Hilr. Acadcm. Balil. Ofundcr I. c. Urllilius Ghron. Balil. Lib. IIX. c. 23.24. UbboEmmius
Hitt. Spirit. Dav.Jor. Dcfcript.ap.Schard. T. III. Rer Getm.p. 30.&aliap, 136. Nic.Baringius
WarnungvordenneucnProphcten Cap.IlX. p'41»
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jaar md. ^ tegen bericht in 't befluit aldus beftaat te klaagen : de Predikanten hadden

gaarne gezien , ja haar vonnis was daar toe aireede over gegeeven , dat men

,

niet alleen het doode lighaam , maar ook, alledezyne, met vuur zoude ver-

branden , op dat alzoo niets overblyven mogt ; daar door zy door de Overig-

heid zelve , zyn beltraft en afgeweezen. Onderwylen hadden de Leeraars aan

de Overbeeren geen ruft gelaaten, voor dat ze haar grimmig gemoed hadden

geftilt. Het is ook geloofwaardig en wel te bewyzen , dat de kinderen en

fwaagers den Superintendent Sulcerus hebben aangefprooken , en verzocht,

dat ze doch het doode lighaam mochten laaten ruften. Daar op hy haar heeft

geantwoord ; al waarc ook Chnftits zelve in perzoon noch al daar , zoo zou-

de hy echrer moeten branden. Weswegen zy ook aldaar een fchynheilig

bloedgieii; gedacht zyn genoemt, en de woorden van Chriftus Matth. xxn.

12. Luc. vi. 26. op haar getrokken geworden,

oordeeien 49 , Ook heeft naderhand eenen met naamen Andreas Huigelmumzoon een

boek hier van teegen dat van Ubbo Emmim over de gefchiedenis vznDavidjo-

rifz. gefchree ven , 't welk my noch niet ter hand gekoomen is. Hy zoude de

Leeraars en den Raad tot Bafel wegens deeze mishandeling van veele leugenen

en omutarbeeden , als mede van tyrannye hebben befchuldigt , en over deeze

rechtsvordering zeer heftig geklaagt. De Paaps-gezinden zelve hebben het

niet konnen voor goed houden , en ten deele daar over den fpot gedreeven , ten

deele den y veraars zelve haar eigene Leer-regel voor gehouden , daar zy ander-

zints niet van meening wilden zyn de Ketters te vervolgen, en ze nu zelve het

.

Aanm?r- tegendeel hadden gedaan. Want alzoo fchry ft iemand hier van: Op zulke ^oy-

i'a.fidy- ze zoude men zeer lichtelyk alle ketteryen konnen verdelgen , doch deeze Toet

zou Jen de Leeraars der Gezinden van ZTvwglius en diergelyke niet lichtelyk

toelaxten. Men moet de ftrengigheid des oordeels aanmeiken. •-- jVy even-

Tvel , die door Gods genaade Catholy'ken zyn , Tveeten genoegzaam , dat men met

goed recht de Ketters emftelyk mag ftraffen. Maar niet te min , "Veanneer de

Paus , en de tathdyke Overheid zulks doed^ hoe heerlyk zy by den dlvaalzin-

nigen dicshalven gepreezen Tvorden , üyzen haare Schriften klaar genoeg uit.

J4 Tvaatiyk Wanneer de Gezintheeden van ZTvinglius en Luther of andere dier-

gelyke de Ketters ftrafftn , is zulks onder de deugden en lof te ftellen, (t)

swaarig-^ Daar by ze de verbranding der lighaamen van Buccrus en Fagtus in Engeland

bewys"" ' by brengen , hoe de Gereformeerden haar daarover befwaard hadden , daar
gemtum. ^ |^et ^oc^ ze ive aan andere deeden , en daar over nu een vond hadden bedacht,

hoe zyzich van de vervolging mogten onttrekken, (k) Doch wat nu de be-

fchuldigingen zelfs aangaat , daar de geheele zaak op beruftende is , zoo is be-

halven de aanmerkingen hier vooren alreets gedaan , aangaande den aarrom de

doolingen te bewyzen, dit volgende in acht te nemen. Voornaamelijk be-

leed de meer gemelde Superintendent Sulcerus zelve , dat de gefchrifren van

Davii jonfz. niet alleen in de Brabandfche, en alzoo in eenduiftere fpraak

befchree*-'e,i waaren, maar ook de geheimeniflen daar in zoo donker en ver-

ward, dar het bezwaarlijk zou zyn, den rechten inhoud en zin daar uit te be-

Duiftcr- grypen. (7) De tegen fpreeker zelve heeft ook rond uit bekent, dathyzynen

schataT zin byzonder heeft verborgen, zyne gantfche reeden zoo onordentelijk, dub-

belzinnig en bedriegeli jk in malkanderen vermengt , dat men zonder groot ge-

duld het einde daar af niet konde verwachten , noch zonder fwaarigheid tot den

rechten grond en eigentlijk verftand van zyne meeningen koomen. (m) Of nu
wel uit de navolgende aanwyzinge een genoegzaame duidelijkheid en bevatting

zyncr

(h) Sei'erusJ. c.p. fS. (/') Surius l.c. (k) Idem ibid.Conf. SpondanusContin. Baron. Annal.

p.f?. J.'h.N H.Euang.Wahr. P. II. pjg.64. &128. (/) ApudFechtiuml.c. {w) Jcflenius
Vorrcdc VIL Frag. pag. 2J-.& 34.
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zvncr Schriften van den verftandigen aangemerkt kan w orden.zoo ziet men niet Jwmo.
1 ti j cl j i • 's. .

tocMDC.

temm uu deeze klagten van zyne wederftree vers, dat ze hem niet , ofzeer zelden

recht grondclyk hebben konnen, of ook willen verftaan , en by gevolge on-

machtig gcweelï zyn, om daar uit eenige zeekere, en met een zulke gruwely-

kezaaken te trekken. Hy zelve heeft ook zynenleezersgewaarfchouvvt, dat

indienze niet vap den Geeft Gods verlicht waaren , zy hem niet verftaan zou-

den, cndaartoedewoordenuitEfai.xxnx.il. en i Cor. iv. aangetrokken.

En zyn laatfte wederlegger heeft eindclyk dit voor uit klaar en zonder fchroom

gefchreeven , en het geheim der boosheid al te zeer verraaden : Het mocht mif-

fchien zoo grooten onrecht niet zyn , indien men in alles jui(l de meeninge en bet

geheim der boosheid van zulk een bedriegelyke en heimeljke Ketter , zoo ?iaauK>-

keurig niet haddc getroffen. Want hier in loas niemand, de fchuld , als hem

zelve met recht toe te reekenen , nadien hy niet heeft Teillen verftaanbaar zyn.

r.zv gelyken , met konde zich aan zyne ordening niet laaten verbinden , en noch

milder uit de voorgaande , en navolgende reedenen , zyne klaare en duidelyke

Teoo den verklaaren , maar het zoude genoeg zyn , dat men die ftuklcyze by-

rte. (») Maar de waarheid zelfs zal alles ten beften voor den dag

brengen.

5 o. Doch eer dat ik tot de Leeringen zelfs kome , zal ik alvoorens een regi- syne

fter zyner voornaamfte Schriften alhier op ftellen, op dat delcezer, indien

{xcm moogelyk eenige voor oogen mogten koomen, daar van mach veizee-

kertzyn. Hem worden dan de navolgende boeken ten deele onfeilbaar , en

met gewiflen grond , ten dcele door giflhige toegeeigent , alzooze alle buiten

benoeming van de plaats en tyd gedrukt zyn geworden , en wel in de Braband-

fche enNederlandlche fpraake. Het grootfte, en het beft bekende is het zoo

genaamde Wonderbuek , van 't welke ik cenigc drukken en formaaten heb gezien,

daar tn alles y>4t van den beginne des iveerelds Tvas beflooten geopenbaard is , op

nieuws verbeetert en vermeerdert by den Schryver zelve in den jaare 1551.

Verklaaring va» de Schepping aan u 1. myn lieve kinders en broeders , lief-

hebbers van Chriftus alleen gefchreeven.

Een zeer fchoon en heerlyk TracJaat , of onderlvyzinge van Gods Geeft en

Liefde , nevens een reeden met de verhoren menfche , dit zyn zamen fpraaken

,

en begrypen in zich hon dert bladen
,
gedrukt in 't jaar 1553- den 1 4. der maand

Januari.

Een onderKyzend en chriftelyk gefprek tuffchen een Gods-geleerden , een By-

bel-geleerde , en ncuslvys-geleerde. Waar in het rechte verftand der waarheid

van Chriftus verhandeld werd , waar men de rechte moeder der Heilige Kerke

,

ofde Gemeinte Gods , zoeken en vinden zal , enz. Dit Traktaat bevat in zich

honderd t' zame.ilpraaken , in 39. blaaden , en daar by is gefchreeven, dat het

in 't jaar 1 s 48. uirgegeeven is.

Verklaaring van eenige "Woorden , als God , Almagtig , Vader , Zoon

,

Chriftus, enz. houd in zich 42. bladen, en is gedrukt in Januarius des jaars

1556.

Sendbrieven in twee boeken afgedeeld , daar van ieder vier deelen in zich be-

grypt, de titel luid aldus: Chriftelyke Sendbrieven , inhoudende zeer veele en

verlcheydenc fchoone Godlyke vermaaningen en onderrechting op allerley

vraagen en aanvechtingen, die by deeze tyd den menfehen mogten bejegenen

,

alle bekommerde waare God-dienende herten tot trooft en hulp zeer nut en

dienftig, den 28. van Mey maand 1549.

Ernftige Klachte
f

leere en onderwyzinge aan alle Regenten en Overhee-

den , over de nydige , bloed-dorftige dienaars tn medegenooten van Belial en

derf

(») Ibid. p. 33.
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jurMD. den Anti-Chrift, die eigenzinnig raaden en leercn, van niemand om her geloofof

geweetens gevoelen te vervolgen , en te dooden. Waar by bcweezen word,

dar zoo lange zoodanige het gezag voeren
,
gehoord werden , en te beveelcn

hebben , de ftrafte en plaage over ons niet zal ophouden , ja nooit vreede

noch eenigheid koomen kan. Matth. vii.i. Luc. vi. 37. uirgegevcn den 20.

Oclob. 1544. vervat 32. blaaden.

Een waarachtige goede reeden en t'zamenjpraak tuffchen tivee broeders A. en

Si. uit den goeden fchat van een mildadig hert uitgevloeid en gefprooten.

Matth.x111.2S. en29- Gal. iv.29. houd in 12. bladen, zonder den dag te

(lellen.

Kort bericht en fchriftelyk antwoord tan Davidjorifz. cp den briefvan den

Eerlvaardigen Heer J.A.L. Prov.xv. 32- uitgegeven in 't jaar 1544. den 26.

dag van de Mey maand, begryptinzich 30. bladen.

Antivoord en Ondcrrechting van David Jorifz. opdevraage envoorgeeven

van den Welgelcerden Heer Scipio N. naamelyk, of der menfehtn loysheid of

menfehelyke geleerdheid niet nut of noodwendig zy voor den Geloovigen , om

de Schrift te verftaan ,
gelyk zommigemeenen ï tot overlegging der Geleer-

den en ongeleerden dienftig gefchree ven. Luc. x v 1 . 2 $ . 1 Cor. 11.4. Cor. 111.

18. uitgegeven in Maart des jaars 1556. behelft 19. bladen.

Een zeer fchoone aanwyzing en ontdekking van de verborgene Teysfoid Gods
,

neevens dengeheimen grond van den nietCfpen en ouden menfeh^ haar beider aart,

natuuren weetenfehap. Insgelyks, hoede menfeh in zyn zelve verlooren en

verdoemd zynde, nochtans door de erkenrenis van zyn zelven tot zyn rechte

beproeving in het geloove, eindelyk na vecle bekooringc den beloofden Mef-

fias , den H. Geeft der waarheid wederom gevonden , gered en te rechte gebragt

werd. Lfa. xxix. 25. uitgegeven op 't einde des jaars 15 50.

Een zeedig bewys na het welke zich zelven iemand roemen kan den rechten

Geeft te hebben , en dat de gefchreevene Schrift na den letter alleen, zonder

den waaren geeft en zin van Chnftus s zonder kragt is , op dat men niemand

wegens zyn Geloof zoude vervoLen, dooden ofombrengen. Allegoedwil-

lige, oprechte, Godmcinende broederen tot trooft en vermaaningeuirgege

ven, behelft 37. bladen Luc. vi. 36, 37.. Marth. 1 1 1. 23. Luc. 111.32.

Waarachtige aanwyzing en klaar bewys van de -wedergeboorte des menfehen,

ookvandenbedriegelyken, valfchen , argliftigen aart van Lucifer , hoe hv zyn

fenyn in decze laattte tyden door zyne dienaars uitfehudden zal, en van zynen

val. Heeft 32. bladen. Matth. xxi 11. 12.

Van den aart , blindheid , draaiing en duifternis van deeze booze Tveereld
,

hoe, en welke het lichaam van Chriltuézy, met aanwyzinge vanden rechten

weg , ook wat vruchten van de kunft-Philofophie , en van het vleefchelyk ver

nuft voort koomen, en Tvaarom de geleerdheid fchtadelyk zy\ met meer an-

dere fchoone leeringen en openingen van de H. Schrift , beftaat in 26. bla

den , uitgegeven in de maand van January in het jaar 15 56. Luc. xiv. 7.

1 Cor. 1 17.

Chriftelijke waarfchouwing aan alle Regenten en Overheeden van hoogen
en laagen ftaat , dat men niemand Ttegens zyn geloof behoord te beleedigennoch

vervolgen , veel min dooden. Gefchreeven voor alle liefhebbers der waarheid,

ruft, vreede en gemeeneLands beften, tegens alle Cananitcn , blocddorftige

,

onwyze en verkeerde herten, op 35. bladen, uitgegeven in den jaare 1554.

Matth. v. 20. joh. xi 11.34.

Een noodwendige vermaaning en bedachtzaame reeden voer alle goed-

willige , tot fpoedige verbeetering gefchreeven , op 1 3. bladen. Joh. v 1 1 1 . 3 7.

cap. ix. 41.

Een
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ten Goddelyke antwoord en korte onderwyzing op devra^e, of men ook J a"MD.

meer leeringen en beeter bericht , als in de befchreevene Heilige Schrift ge-

meld en aangeteikent is , van nooden heeft. Voorts , of iemand , die daar

acht op geeft, onftraffelyk kan voortgaan , of ook noch vorder , als daar in

beü,rcepen en vervat is, mag zoeken, iets begeerenen verwachten, behclft

8. bladen, Luc. xi. 33.

lïaarfchotftoing voor den dag des Heeren , dat niemand iets wyzelyks of
waarachtigs aanvangen , of verrichten kan , zonder de eeuwige wyshcid,
waarheid en kennis van Chriftus, en waarom de Schrift-geleerden voor dieven

y

en moordenaars van Chriflus geacht en gejcholden Worden , en Waarom men van
de zaalighetd moet verzeekert zyn , van gelyken , hoe en waar in God alleen te

dienen is, op 8. bladen, in de Mey-maand 1 5 5 1 Luc. xxi. 32, 33.

Van de vreemde tor/gen en taaien der menfehen , aan een van myn lieve kin-

deren gefchreeven. 1 Cor. xn. 1,2. op 11. bladen, uitgegecven in 't jaar.

154-5

Een t'zaamenipraak tuffchen Pieter en Johannes, twee Godgeleerden , wel
fpreekende, en verftandige mannen. Pfalmn.j,2. op 20. bladen befchree-

Ven.

Een twift-reeden , waar in de grond van de Goddelyke Religie tuffchen twee
ovcreenfteminende perzoonen , al Pafquillus en Religiofus , ten eerften om
alle twift en tweedragt wech te neemen , word verhandeld , en ten laatften

door een -Jefuyt , tegen een groot meefter klaarder en befcheidener ontdekt.

Sap. x 1 1 1 17» 18. befchreeven op 1 5. bladen , in 't jaar 1 547.

Spreuken der kenniffe na de eeuwige Hemelfche waarheid. Eccl. 111. Sap.

x 1 1 x. vervar op. 1 ƒ6. bladen.

Wat de 1 Vet is , waarom en waar toe die noodig en gegeeven is , ook wat on-
derfcheid tuffchen de werken van de Wet van Afofes^en die van chriftus is. Waar
by gevoegt is een klaar bericht van de zonden , of menfche der zonden,

Gal. iv. 23, 24. Rom. vu. 12, 13. is op 57. bladen befchreeven in den

jiarei>54.

Een trooftelyk vreugden ivoord en leevendig verftand van de Waare Goddelyke

kcmiis , dat men zich in het Geloof beveiligen , en in eenigheid tot God begee-

ven moet, ook van de waarheid en ongelykheid der ingelyfden in Chriftus,

aan A\t nooddiuftige , klaagende , bedroefde , elendige , bekommerde , goed-

willige, geloovige herten , die niet uit moedwilligheid zelfs geoordeeld of
verdoemd zyn , maar die haar wel onderwyzen , en onderrechten willen laaten

door den H. Geeft , en 't Woord der oneindelyke eeuwige waarheid. Efa. xliij.

19 20. Den 1. Sept. 1550. op 30. bladen.

Een ftichtelyke t' zamenfpraak tuffchen twee broeders, waar inbeweezen

word , dat de zaaligheid niet in een letterlyke weetenfehap en belydenijfe be-

Jlxat , maar in de kracht des Geloofs , en dat de najpooring en liefde des Ge-

loofs een Waarachtig gezicht en verzekering geeft , in welke men moet aan-

waffen van den eenen deugd en klaarheid tot den anderen , Gal. v. 6. Matth.

xxiv. 20,21. in Auguftus 1555. op 32. bladen.

Van den rechten waaren aard en kracht des Geloofs , ook hoe de Geloovi-

gen in krygs-nood haar houden en gedraagen moeten , voor kinderen en hon-

derdjaarige. Lbr. v. 1,2, 3. op 9. bladen.

Een zonderlinge verklaaring van de natuur door God zuiver gefchaapen , en

nu boosaardig en verdorven, waar by te zien is, wat voordeel de Hechte, een-

voudige en recht arme van Geefte meer dan de fchalkachtige , dubbeld geleerde

en ingebeelde herten hebben. Sap. 11. 23. Ezech. xxxvi. 25,26, 27. injulius

des jaars 1552. op 1 6. bladen.

II. Deel. Zzz Een
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jat mo. gen hettelyke wenfeh dat de Waarheid , die hier klaar voorgeftelt , en be-

vveezen word , voor alle vleefchelyke en Schriftwyze verborgen te zyn , aan-

genoomen mag werden. Desgelyks, hoe en waarom Chriftus belooft , ook

hoe men tot zyne en ons zelfs erkentenis koomen mag, met meer andere ver-

haaien van veele verborgentheeden en voorbeelden der H. Schrift. Joh. xiv. zï.

Luc. nx. 10. inde Mey maand des jaars 15 51. op 20. bladen.

t' Zaamenfpraak van twee leerlingen met haare meefters , waar in een zeer

fchoone Hemelfche Phtlofophie verhandeld word. Inzonderheid waar door

men God in aandacht kan verkrygen , en altoos by zich behouden f met meer

bedachtzaame toegevallene reeden, uitPfal.xlv. 1. Rom. nx. i.inNov. 1551.

op 30. bladen.

Byzondere krachtige reedenen ,
godzaalige herrelyke leeringen en vermaa-

ningen tot aanneeming der Goddelyke waarheid uit grondelykc liefdens drift

gefchreeven. joh. 111. 16. Matth.xx. 37. in April des jaars 1554. op 16.

bladen.

Heftige en fterke reedenen van zyne zendinge met ondermenginge vaneenige

fchcldwoorden , en meer andere Godzaalige vermaaningen, voor den goed-

willigen leezer tot aandacht en nadenken uit voorzorge der yverende liefde , tot

ftigtinge gefchreeven. Pfal. xcv. Ebr. 111.7,8. Joh. xt 1.20. groot 17. bla-

den , zonder bepaalinge van tyd.

Een byzondere , ernftige, yverende reeden , den boctveerdigen rot trooft

,

raad en leere, doch den moedwilligen boozen tot bedreiging , ftraffe en waar-

fchouwingaandendaggegecven. Ebr.vi.4. c. ix.6. Luc. xn. 47,48 inAu-
guftus des jaars 1 5 5 2. op 3 2. bladen.

De overige, die men noch van hem heeft , zalikvoorbygaan , en in der

zelver plaats een briefalhier zetten, dien hy aan Luther heeft gefchreeven , ge-

lyk die in 't III. Boek des IV. Deels op 't getal van79.gedruktftaat, en aldus

zyn brief luid : In den natme mynes Heeren. Hoort Martin Luther , een knecht des

"er." Heeren , beroepen en geftelt tot een licht en voorganger van het volk des Hee-

ren. Ziet toe , dat gy u wel Wacht , dat gy in geene kromme wegen verdoold ,

door uw eigene Wyshetd en vernuft. Weeft daar in niet hoovaardig , maar wc-

derftaat zulken duivel , te Weeten , de laatdunkentheid , en Wagt u , dat gy
met , terivjl gy zulks doet , het volk tot een verleider , duifternis en Satan

moogt zyn , en dat gy niet gedraft Word , op zoodaanige Wyze , als onze God
en Vader in der eeuwigheid gehoon is geweeft ie handelen , de "Welke u en my
noch harder als andere zal ftraffen en pynigen , en van hem uit den eeretftoel

verftooten en verdoemen. Indien wy niet getrouw en oprecht in het kleine

met nedergejlagen oogen, verbrooken engezuiverde herten, ef ootmoedige}} geeft

bevonden Worden. Ziet , zoo zal ons niet het grootfte gegunt ofgegeeven , veel

minder toe vertrouwt worden. Geeft acht daar op , en overwint het kwaade
door het goede , op dat gy het zelve bezitten en leeven moogt. Wacht u voor

booze , verkeerde en duivelfche gedachten
, gy alle , die begeert den Engelen des

Heeren gelyk te Worden. Zyt God bevolen.

zynLce- ji. Aangaande nu de Hoofd-punten , die men hem tocgefchreeven heeft

,

daar van zal ik nu tot een proefeenen der fwaarwigtigfte bybrengen
, gelyk men

van chn- hem uit zyne Schriften pleeg te bewyzen
;
de zelve was deeze : Dat hy was

H.Geeft. de waare Mejfias , en Chriftus , de lieve Zoon des Vaders , aan den Welken

hy een Welgevallen heeft ,
gebooren niet uit den vleefche , maar uit den H. Geeftt

en den Geeft van Chriftus. Welke Geeft van chriftus , Wanneer hy na den
vleefche vernietigt Was geworden , van den Vader op een plaats , die alle Hey-
ligen onbekent is geweeft , tot op deeze tyd behouden, en nu ter tyd D.\vid Joris

geheel en al gegeeven , en in zyne ziele in gegooten is. Dat hy daarom de geene

is»
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is , die het huis Davids , en de kinderen Ltvi Weder oprechten zonde. Dat hy h«un.

de magt heeft van zialig te maaken en te 'verdoemen. Dat hy de geene is , die
'"'

de geheele wcereld ten jongHen aage zal oordeelen , enz. Dit en noch veel

meerder brengen alle de by^.brachte Schryvers te berde, en den eenen fchryft het JljS*
uit den anderen, gelyk net in zoodanige befchuldigingcn pleegt te gefchieden. dt" *"-

Doch het bewys heeft niemand zcekeilyk daar by gezet, behalvcn den nieuw-

ftenSchryver, Fredericus Jejfemus, die dan hier toeeenige plaatzen uit David

Joris Schriften aanmerkt , de welke door een gefchikten en onzydigen leezer

wel te rechte gebragt , en beproeft konnen worden , die dan van zelve zal moe-
ten bekennen, of niet ieder een , ja zelfs de zuiverfte Lecraar zyne woorden wel

ten ergften konnen werden uitgelcgt. Eerftelyk wil hy dit daar mcedebewy- Enbewys.

zen, p 240. dewvl David Joris, als hy van Chriftus lpreekt, en de Schrift

daar van aanhaald , niet oprecht handeld , maar verdraajingen en twyfFelachtige

reedenen maakt , die op hem zelve n paffen , en echter met voordacht zoo
gedraaid zyn , als ofze ook een ander inzicht hadden. Waar door hy zich zel-

ven verdacht maakt. De voorbeelden daar van zouden dan de volgende zyn.

(1.) Eerftelyk, uit den titel vair't Wonderboek, door dien daar ftaat , Hoog
*

gelooft moet zyn de gee>,e , die als een Gezant komt gezonden in den naame des

Heeren, en op de andere zyde : Hoft'anna den zoone Davids , enz. uit Matth.

xx 1. Waar meede hy nochtans op Chriftus heeft gezien , het welke evenwel

Jeffenius zonder eenige reeden op zyn perzoon zoekt toe te paften. (2.) Uit

het zelve boek in 't 6 1 . hoofddeel , daar hy de woorden van Chriftus by brengt

uir Joh. vli 1. Was God uWcn Vader , enz. en maakt een omfchryvinge , als

Wilde hy zeggen : Ik ben ifaac , die met ufpreekt , te Weeten , de zoone des

gezeegenden zaads der beloften, en op de kant , die met uw /preekt , verftaat, enz?

dat zoude hy wederom op zich zeiven geduid hebben: daar hy immers oogen-

fchynlyk Chriftus, het Woord des leevens heeft gemeent, diemetdengeloo-

vijien f preekt, en zich aan haar openbaart. , Daar toe ook het (3.) be-

wys behoord uit het 12. hoofdftuk van het Wonderboek in deezc woorden :

Dien (Chriftu) zult gy hooren , als Mofes , naamentlyk als Jefus Chriftus zel-

ve : Want hy z'lve is 't , die met uw fpreekt ,
gisteren en heiden , de zelve in

alle eeuwigheid. Merkt daar Wel op , het zal alzoo bevonden Worden. Noch
duidelykec is de verdraaying op de 4 plaats uit het 1 7. hoofdftuk met letter B.

Ey lieve ,
zigt my , hebt gy niet onthouden , wat van den Propheeten in dee-

zen , en ook van my
{ a me ) te vooren gezegt Was ? Hebt gy de Schrift niet

geleezen , if Was die u al vergeeten 5 naamentlyk , verheugt u gy Dochter

Sio>i , Want ziet uw Koening komt. Hier uit befehuldigt men hem , dathydc

belofte van den Mejfias op hem zelve geduid heeft : van hem [de) waarenze ge-

gecven, daar hy doch duidelyk fchryft, vanmy, (a me) is het gezegt. Edoch
zet men daar by : wie merkt hier het bedrog des menfehen niet ? ja waarlyk

5

even als men uit deeze woorden bewyzen wil , dat hy zich zelve Chriftus heeft

eenocmtin'tlll.dcel, capittel 3 f.
„God heeft door deneenigen Geeft en den

„ nieuwen menfehe Chriftus te oordeelen beflootcn. Waar in ik u in den zel-

„ ven alzoo zeeker zeggen moet; waakt opgydie daar flaapt, ftaat op van

,, den dooden , zoo zal u Chriftus (het waarachtige licht) verlichten. Desgc-

ïyks uit het opfehrift zyner brieven, daar hy heeft gcfteld : Immanuel, door

Wiens God , God met ons is , als Wy met hem zyn.

5:. Ten anderen zegt men p. 243. hy verheft zich wegen zyne nieuwe ge-

boorte niet alleen boven Chriftus, maar fchryft zich meede toe de geboorte

,

gaaven, ampt , eereeneigenfchap, de welke aan Chriftus David toebehoo-

ren, hce wel hy zet zelve zoo plomp niet heeft uit gefprooken, engezeid; Ik

ben Chriftus. Tot bewys brengt men by, dat hy zich noemt: (1) Den ge-

Z z z z boa~
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jasrMD. yoorene Gods van den Heemel , die bet eeuwige leeven heeft gevonden , het

morgen licht van den eeuwigen dag gezien. En in de Voorreede des Won-
derboeks : Behalven Tvelken geen ander God is , als die hier in met hem is

,

ihid. (Welke woorden van de voorgaande zyn afgefcheurd , en van Chriftus

wel duidelyk luiden. ) Ja die zelve het woord , en het Tvoord hy zelve gemor-

den u. (Wederom van Chriftus,) „ Dien de goede Heilige Geeft , Chriftus

„zyncs Vaders aart en Geeft ingeftort, zynen adem des levens en der waarheid

„ ingeblaazen , en her oneindige licht der gedachten tot rechter erkentenis als een

„ licht aangetrokken heeft. En zoo zyn alle de overige befchryvingen geftelt , dat

zc, naamelyk haar opzicht hebben, of op zyne verlichting, heiliging en we-

dergeboorte , en zonder lafteringe op hem pallen , of aan Chriftus alleen van

hem klaarlyktoegevoegt worden, die ook niet zonder lichtzinnige boosheid

konnen worden verdraait. Zoo gantfchely k , dat ook de aanftootelykftc reeden

zeer wel alzoo genoomen worden , als die men met groote letteren heeft gezet.

„Dat hy is een zoo waarachtigen getuige , als 'er ooit eenen vanden Heerc

„Heere gezonden is. DeHeere hadde hem arme, kleine en onwaerdigc daar

„ toe in zynen fterken Geeft der wysheid opgewekt , alleen uit genaaden om het

„recht Gods alleen , {te Tveeten , en geen ander, echter niet zonder Gods of

,
anderer huif en byfiand) op aarden aan te vangen , en het waarachtig oor-

, deel der wecreld in deeze te doen , dat zich noch een iegelyk zal verneederen

^ onder de geweldige hand Gods, en hem als een getuige en gebieder in dec

„ waarheid hooren , en zich reinigen laaten , enz. Van gelyken , Houd en

„ doed myn woord , zonder aanzien van myn perzoon , of leelyke geftalte

,

„ want in myn woord is het-eeuwige leeven en licht , vreede en vreugde verbor-

„gen. Namentlyk, even als ook Joh. III. 34. xv.20. xvn.14. 20. Luc x.

16. en elders ftaat gefchreeven. Dat alzoo het verftand en misverftand van die

hooge en duure voorrechten, dewelke waarlyk de weedergeboorene hebben,

zich zoo zeer hebben verraaden en betoont , hoe de wecreld noch Chriftus

noch de zyne kend, ofhaar geloofd.

53. Nu voortaan zullen de klaare woorden koomenp. 247. waarinhyzich

voor chriftus en Mejfias zelfs duidelyk zoude hebben uitgegeevcn, de zelve zul-

len de volgende zyn : (1.) Uit het kort bericht op den brief aan
J.
A. L. op 't

eerfte blad, „Nadien de Eeuwige God den menfeh geheel verlooven , hem
„ onbekwaam, vol blindheid , ongerechtigheid en clende gezien had , heeft hy

,,my onwaerdig uit genaden zyne hoogfte goedheid en barmhertigheid door

„ hem zelfs tot een getuigenis te openbaaren in de laatftc dagen tot zynen naa-

„ me , beeld en heerlykheid , onverdient , door het woord des geloofs , op-

„ gewekt, met den levendigen adem van zyn Geeft , in 't aangezicht geblaazen,

„licht en kennis zynes woords en willens van deezendag, en H. verftand in

„ volheid gegeeven , my tot verbintenis , en om niet te miflen, zelfs by de hand
„genomen, en (hoewel ik op gcene droomen

,
gezichten ofopenbaaringen

„vaft gaa,) nochtans ingefprooken : Gy zyt myn knecht, ja myn geliefde

„ zoon , die alle myncn wille zal volbrengen , enz. (Hier ftelt de Schryver een

NB. met deeze aanmerking : indien, enz. fteekt noch iets, dat hy niet durft

zeggen , en evenwel zal 't een uitdrukkelyke bckentenifle zyn.) Het an-

dere bewys is uit het vierde deel des III. boeksvan de Zendbrieven, n. 125.

p. 1 3 9. daar Davidjorifz. uit een anders brief verhaald : „ Dat de Heere my
„ tot een waakend ooge , bezorger en voorganger heeft opgewekt , en ons alle

„ uit wonderlyke genade , als een eenigc Geeft der Waarheid , die ons te zaa-

,, men in alle waarheid leydcn zal , toegefchikt heeft. (Hier zoude zich David

Joris zelve meenen , daar hy immers klaar van den H. Geeft gaat fpreeken
, ge-

lyk hy vorder zegt,) „ van welken cenigen eeuwigen Geeft de Apoftelcn en

Pro-
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>,Propheetcn nevens den Heere Chriftus zelve zoo een hecilykgetuigeniflege- J"lMI^
>, geven hebben , opdatwyhem in de openbaaring zyncr rechte tockomfte in

"

», acht zullen nccmen,en dat het allermecft voor u 1. zelve op een vaft betrouwen
>, mag ftaan,dat is,dat alzoo het voorneemen uwer herten recht gcftelt zy, dat <*y

>, nimmer tegen den raad van de zelve Geeft zult doen, ui. eerbiedig, tot allen

,,tydcn gcwilliglyk bereid (het magfchyneninul.oogenzoohetwil) tclaaten

,, vinden : maar alleen , op dat gy myne gunft in den Geeft , wille en zin moogt
„ genieten , u 1. niet , om uwe aangebooren natuur te verwerpen : dewyle gy '

„ gelooft en weet , dat het geenc ik binde, zal gebonden , en wat ik ontbinde , in

„ den heemcl ontbonden zal zyn. Deeze woorden zoude hy nu qualyk op zich
geduid, en als een flcchtc oprechte getuigenis gehouden hebben : hoewel de
Leeraars in 't gemeen de woorden van Chriftus altoos op haar zelvcn toepaflen

:

Wie ui. hoort , hie boort my: en evenwel van gecne laftcring of Kettery dies-

wegen bcfchuldigt willen zyn. Hy zelve heeft zeer bedenkelyk daar by ge-

voegt : Daar zouden zich veele uit een verhieven ftouten geest , offchalkheid
daar aan ergeren. Een verftandig leezcr zal echter alles wel onderfcheiden, en het

zal hem door Gods genaade licht zyn, zulke duiftere uitdrukkinge te erkennen.

54. Daar na word ook de 12. brief van dit boek bygebragt , als dat hy de
woorden uit Pfalm. xxcix. 20.25. °P zich zoude duidenin deeze reegelen:

„ Gedenkt dat ik u 1. zulks gezegt , en uit vryer herten voort gebragt hebbe in

„ 't heimelyk , niet willende (gelyk ik meede aan u begeere) dat gy 't zelve zoud
„openbaar maaken behalven te zyner tyd , als ik myn kracht weder bekoomen
„ zal hebben , dewelke my en (NB.) alle waare geloovigen in een lichaam van

„ Chriftus is belooft. ( Hier maakt hy van zich zelven niets bezonders) dat

God de Heere heeft belooft en gebeid : Ik zal den held te huife hoornen » enz.

Welke woorden hywaarlyk op alle geloovige duidelyk toeeigent. En vorder

op 't 3 3. blad ; Ik hebbe meer magt , als ik ui. te kennen geeve in mynen God
y

die zult gy ook beeter gevoelen, houd flechtsJlcrk aan, u zelven vernecderen-

de voor den Heere in uT» herte , bid , indien 't u anders ernjl is , Tvant hier is

Immaniïcl , en geen ander God, als die met my is. (Hier zoude hy zich zelve

tot God maaken.) "Wyders uit den 81. brief op 't 100. blad : Weest kloekmoe-

dig en verheugd u met my in de baarheid , God is met ons , en daar ü geen

ander God meer , behalven die God , die met my is. Het zal zich alles voor

my moeten buigen, en alle tongen bekennen en zeggen; Immers is God onzege-

rechtigheid en fierkte. Hier haald hy de fpreuk zonder voorgaande t' zaamen-

voegingaan , en verftaat daaronder, fpreekt de Heere, of diergelyke manier

van fpreeken , die men daar omtrent gewoon is. En hoe ? indien hy nu vol-

gens de belofte van Chriftus hadde gezeid , dat hy grooter werken wilde doen

dan Chriftus : 't welk immers met Gods woord ganfchelyk overeenkoomende

is , zoude hy zich daarom tot een Chriftus , of hooger als Jefus zoeken te maa-

ken ? en evenwel heeft men hem de volgende woorden daar toe willen duiden,

die het laatfte bewys hiervan zullen zyn , als van 't blad 101. Gelooft u zelve

niet , volgt mynen raad en betrouwt God , die zd u helpen , en het Itaater des

leevens om niet geeven. Van mynen lyve zullen vloeyen Jlroomen des levendi-

gen ivaaters , die daarJj>ringen zullen m 't eeuwige leeven 5 koomt alle die hon-

gerig en dor/lig zyt , neemt het Toater des leevens om niet
, Joh. vu. Efa.lv.

Deeze zullen u de klaarde getuigeniflen zyn , daar meede hy zich zelve tot Gods

Zoone zoude hebben gemaakt, boven welke men geen duidelyker heeft konnen

vinden. Alwaar een leezer , die naauw van gemoed is , zelve de flechtigheid en

onmagt der hertstogten uit zienenbefluitenkan , hoe ongegrond en gedwon-

gen ook andere zoodaanige befchuldigingen moogen zyn, daar in de voor-

naamfte befchuldiginge zelve zoo Hechten bewys volgt.

Zzz 3 55- Doch
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jjarMD. 55. Doch op dat een naauw nafpeurend gemoed hier in een volkoomen ge-

noegen mag hebben , zoo zal ik de eigene korte Verantwoordinge van David

Jorilz. in het verbeeterd Nederduits hier byvoegen, daar hy noch lange voor

zyn dood op alle deezebefchuldigingen geantwoord heeft. Aangezien het de

moeyte wel zal waardig zyn, een proeve van ?
t ongegrond Ketter-maaken in

zoo gewigtige befchuldigingen te zien, en de andere handel der rechtzinnige

yveraars daar door te leeren kennen. Aldus luid de zelve na den titel en inhoud

,

daarin met eenen alle andere punten, die wy noch alhier wegens het vervolg

der gefchiedenifien ter baan zouden gebracht hebben , znllen verhandeld en

beflecht worden.

ONSCHULD
van

DAVID JORIS Z.

Gedaan en,vertoont aan de Welgebooren Vrouw , Vrouw Anna

,

gebooren Graavinne van Oldenburg , enz. Graavinne tot

Embden, enz. in den jaare 1540. tegens de verkeerde val-

fche artijkelen , die hem overal nagefchreeven en nagezeid

worden.

Deur. xxvii.

Vervloekt is de geene , die zynen naajlen heimelyk Jlaat , en alle 't volk zal

zeggen , K^imm.

Syrach xxnx. 21, 22.

Een Jlaande tonge is gelyk het byten der flange , veele koomen door het

ztvaard om , maar noch veel meer door de tonge.

Ontfchuldieinp- van David Torifz.

Gedaan en voorgedraagen aan de Welgebooren Vrouw , Vrouw
Anna ,

gebooren Graavinne van Oldenburg
, Qpc. Graavin-

ne tot Embden , Qfc. teegens de verkeerde artijkelen in vyand-
fchap hem overal na-gefchreeven.

Hoort doch Woorden en 'verdeedwims woorden

»T X 7"Elgeboorene, Genaadige Vrouw, nevens Uwer Genaaden Hoog-
» VV vvvzc Raaden : Door beede der kleynen en overweldigden , bidde
„cuDcgeereikootmoediglyk, dat Uwe Gen: my arme verfmaade , vercicht-

«fte, minfte en onwaardigfte , zachtmoediglyk in deezen gelieve te hooren,

,en>>'
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,, en goedertierentlyk myne verantvvoordingc in te zien. Indien die Uw Gen. J*« md.

„ te lang mogt vallen , zoo gedenkt dat die my noch te kott is : en dat een
"'

„ befcheiden antwoord zoo gering als de vraage , en de ontfchuldiging zoo kort

„als de beschuldiging, niet weezen kan.

„ Na dat ik zeederr langen tyd zeer geduldig heb gezweegen , alle ondeugden

„ ongeacht aangehoord , den ftinkenden vuilen aroom des grooten waaiers van

„ de oude flange en roode draak na my , ah altyd regens alle heiligen uitgewor-

„ pen , geleeden , naamentlyk , alle fchalkheid , lift , leugen en bedrog

,

„vuile, ongezoutcne , moord-daadige woorden , en verkeerde, lafterlyke,

„doodelyke reedenen, en my tegen die wel heb getrooft , heeft het my, wee-

gen wettige oorzaaken , dat alle volkeren zyn ontruft, land en luiden opge-

„ rooir , en tegens my onfchuldige , booven maaten met nydige gramfchap ont-

„ fteeken , verfchrikt , en vervaart gemaakt , om mynen allergruwelykften

„ uitgewifchten naame , dieshalven goed gedacht , om deeze verantwoording by

„Uwer Gen: die zulks niet vreemd, den handel in deezen ten deele door on-

„dervindinge wel bekent is , te bevorderen , 't gcene ik hoope Uwe Gen: ten

,, goede wel zal gelieven te doen, dat een ieder hier en daar door ondervin-

„ding en onderzoeking met het Antwoord der waarheid , tot verzeekerder

,, rulle en ftilte , wel magweeten, welke anderzints tot haare eigene fchaade,

, en ongelyk van myne benyders , zonder waare oprechte oorzaak in booze

„ gramfchap , loogentaai en oproerigheid gehouden , en ten kwaaden noch meer

„ opgewekt mogten worden, op dat ze, naamentlyk , myne benyders, zoo ze my
„ verflinden en vernielen mogten , te bceter haar wille en gehoor , vriendfehap

„ en vrecde in de weereld mogten hebben , waar in ik haar mynent halven ge-

„ trooft zynde , te vrecden nellen wil. Want alhoewel zy haar te heilig hou-

„ den , s
en my in de waarheid niet willen hooren , behoorlyke antwoord gewei-

„ gerd , alsonreedelykc dieren gefcholden, gelaftert, en overal tot een gru-

„ wel gemaakt hebben : zoo ben ik niet te min wel gewis en verzeekert , dat ze

„in 't Gerichte Gods zullen te fchande worden. Want, als God mygunftig

„ is , vermoogen zy niet met al ; het eeuwige licht , en de Heemelfche waar-

„ heid konnen zy niet weeren , uitblulïchen , noch tot leugen maaken , noch

„de wysheid, die myn hert en mond door Godsgenaadeuittefprceken isge°

„geeven, cenigzins weederftaan
,
gelyk haar klaar en wel bekent is. Hoewel

„ zy , des niet teegenftaande , als onbefchaamde , my van alle menfehelyke

„hulpe verlaaten zynde, niet te min vry fioutelyk by Uwe Gen: en overal in

„myn afweezen zoeken befpottelyk, vuil en veracht te maaken, door alle

„kwaade geruchte, en oplegging van fchande, recht na de leer der Apofte-

„ len , (zoo men over de fchoudcren zien mag,) die zy haar luiden beroemen.

„ Het welke ik my, (die den befchuldiger , welke met het Bloed des Lams

„ overwonnen zal worden , in zyneaangeboorenaart kenne,) tot dus lang gc-

„ trooft hebbende , alles met geduld , zonder daar acht op te (laan , heb aange-

„ hoord. Doch hier in nu vry, fchoon niet voormy zelven geworden zynde, zal

„ ik myne onfchuld in deeze Artykelen , met Gods en Uwer Gen: believen , laa-

ien weeten. Maar op dat ik het niet te lang maake, zal ik Uw Gen: en een

„ieder, (die deeze myne toe-gefchrecvene Artykelen geleezen , of gehoord

„ mag nebben ,) op 't kortfte waarachtig antwoord geeven , zonder arg of lift

,

alzoo van deeze ftoffen te houden.

„ Ten eerftcn , Dat ik David Jorifz my zelven voor den derden David uitge-

„ roepen, enChriftus gelyk te zyn zoude gemaakt hebben, isgeloogen, en

„ zegge daar volkoomen neen op. Ik ben (God dank) wyzer : en weet wel

,

„dat Chriftus Gods Zoon in der eeuwigheid is, en niet Joris Zoon, uit den

„ bloede van een vrouwe gebooren gewceft kan zyn ; welken Chriftus ik in

.,de
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mdg >'^e tvVeede geboorte desGeloofs ofGeefts na jaage met gantfcher herten en

„zinnen, om hem in alle manieren gelyk te werden, vleefch van zynen vlee-

„ fche en been van zyne beenen, om een lichaam met hem te zyn, zoo onze

„ beroeping uitwyft , doch de geheele volkoomentheid en oudheid van Chri-

„ ftus , in de kragt verkreegen te hebben , beroem ik my niet : hoe wel ik zoo

„wel als iemand op der aarden, zyne eeuwige Heemelfche erkentenis na de

„ waarheid van Gods genaade te hebben, my roemen en beproeven wil. Daar op

„ beroep ik al wat leeft , en verftand heeft op der aarden , om zulks voor het aan-

„ gezichte des firmaments te onderzoeken , ter eeren van het lichaam Chrifti.

„Ten tweeden, dat het alle letter-dienaars zouden zyn, (zoo my nage-

„ fchreeven word ,) die zich met de H. Schrift willen befchermen en verweeren,

, ontkenne ik ook gehcellyk , door dien ik 't zelve meede doe , want ik wil de

„Heilige Schrift gebruiken in alles wat ik geloove, doe, of aanneeme : ik

„ heb wel gezeid en gefchreeven , zegge 't zelve ook noch , dat ze zulks alle

K.33. „ kezende en weetende ,
(gelyk daar gefchreeven ftaat ,) niet verftaan ; der-

Mare, 'i"' „halven zyn de zelve alleen letterlyke, en niet geeftelykerwyze, die haare
i cor.14.

^ kracht en aart na den Geeft niet kennen.

wam 31. „Tenderden, dat men alle zonden , mifdaaden offchulden, aan andere per-

J0M1. „ zoonen moet biegten of opentlyk bekennen in 't gemeen, dat heb ik zoo niet

Proviis'. „gefchreeven. Doch dat belyd ik metfchriftelykenreedclykbewys, eenf-

Marc^'i!' „deels wel recht en goed te zyn, zoo iemand zyne zonden, fchulden, ofmis-
luc-17- daaden ziende, voor zich neemt die te haten, zich zelven verzaaken , den
Jac. S'

„ duivel of het zondige vleefch ontzegden en weederftaan wil , dat de zelve den

,
ouden menfche der zonden nimmer moet zoeken te verfchoonen , verbergen

,

„ noch voorftaan : maar vry vuil en leelyk maaken , zyn kleed ontdekken , en

„vry uit fpreeken 't geene hem drukt, voor een oprecht Geeftelyk ruenfch,

„en zich niet fchaamen voor den zelven , wanneer hy van voornecmen is,

„zulks niet meer te doen: gelyk de H. Geeft , de Schrift, en den Heer, nee-

„ vens zyne jongeren daar van getuigt hebben.

„ Ten vierden , dat 'er geene Engelen zyn , maar verheugde menfehen : daar

„ zeg ik ook neen toe , heb zulks nooit uit my nen monde noch tn Schriften laa-

„ ten uitgaan : maar houde het kort om alzoo , gelyk de H. Geeft in de Schrift

„ daar van getuigt.

„Ten vyfden, dat 'er geen zichtbaare of weezentlyke Duivels zyn, heb ik

„ geenzints gezeid : want ik weet, dat de Heerejefus zelve, Petrus een Satan,

„ en Judas een Duivel noemd. Doch dat beken ik, dat myn verftand van de Dui-

„ velen, gelyk het langen tydbyyeelen daar voorgehouden, gemeent, enaf-

„gefchilderd is, nu zoo niet en is, als dat hy buiten my , aanmy, van hem
„zelven alleen, niets vermag: daar daag ik ook zulke Duivels toe uit, (hoe

„veel 'er in de helle immermeer zouden moogen zyn,) indien ze van eenige

„magt , buiten God van haar zelven zyn , dat ze haar vermoogen zonder

„ my aan my moogen betoonen : doch is 'er ,
(na dat het Woord Vleefch ge-

„ worden is , en God zyne Engelen tot Geeften , en zyne dienaars tot vuur vlam-

„ men heeft gemaakt ,) noch iemand overgebleeven , die van zyn bloed ofge-
„flachtis, die mag 't voor hem veranrwoorden. Ik David zegge, dat hy in

„het nieuwe Teftament, van hem zelve, (gelyk de lieden meenen ,) niets is,

„zonder eenig vermoogen , buiten den menfche , zeg ik, en Gods gram-

„ ichap. De menfeh is zich zelven een vyand en Duivel : hy heeft zich voor
„niemand meer, als voor zich zelven te wachten : dit zal zich zoo met den

„ ex. ffalm van den vyand bevinden.

„Ten VI. DatChriftus zelve niet zal weederkoomen ten oordeel, gelyk

„ hy is opgevaaren , heb ik niet gezegt : ik belyde gantfchelyk daarenteegen

,

„ zulks
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„ zulksimmer gefchicd te zyn : naamentlyk , dat hy alzoo weederkoomen zal, {£"$*:

„gelykhyopgevaaren is: en dat zeggen weinige: gelyk gefchreeven is. Doch
,,dat zegge ik dieshalvcn, dat een iegelyk van zyne boosheid wel ophouden , Mare!"

„waaken en bidden mag : want hykomt waarlyk als een dief in der nacht: nk.

„ dat is , als de weereld daar het minfte om denkt , of op verdacht
Petr"

„is.

„ Ten VII. Dat het laatfte oordeel zal gefchieden in den rechtvaardigen,

door David Jorifz. en zyns gelyken : daar op antvvoorde ik aldus : dat de

rechtvaardige of heilige niet alleen de weereld, maar ook de Engelen, (ee-

"lykPaulus en de Schrift opentlyk getuigt,) oordeelen zullen. Doch dat het \*j.

» door David Jorifz. gefchieden zoude, werd my, als andere dingen meer, E"=.

'

» na-gegeeven , en toc-gefchrecven : dierhalven ftaat zulks beweezen te moe-
1? ' h

„ten worden. Doch dit is eensdeels waarachtig , naamentlyk, door den

rechtvaardigen na de Schrift , onder welke ik in de weedergeboorte verhoope
W
met haar te zullen zyn. Doch dat het door David Jorifz. zoude gefchieden , is " arc-'*«

" myn woord niet. Ik ben waarlyk zoo plomp en kwaatfpreekend niet , dat ik « cor. 9.

>> de Schrift niet geheel en ongefchonden zoude laaten : ik weet wel wat'er ge- jijL.
*

„ fchreeven is , daar ik in der eeuwigheid niet teegen wil zyn.

„ Ten VIII. Dat men den 3. David Jorifz. nu op der aarden zoude moeten

waarneerren , heb ik zoo niet gedacht , veel min gezeid of gefchreeven.

Maar dat men den derden David , (van welken de Schrift , meen ik , zegt : en F^»-
'' ik in Geeft en waarheid gemerkt en bekent heb ,) nu zal moeten waarneemen , J*'-

*\'<

» naamentlyk, den Geeft der Eeuwige waarheid. Doch ik heb David Jorifz. k%% 37.

,> daar niet voor uitgeroepen , maar den Gezalfden David , zeg ik , gemeent ; £,e

f

h,

5

i 2 .

van den welken de Schrift met naamen zoo ryklyk betuigt heeft : die op 't laat-

„ ftc verwacht word en toekoomende voorzegt is. Leeft het.

„Ten IX. Dat Chriftus niet, maar David Jorifz. die perzoon is, welkers

}J
femme , alle die zaalig willen zyn , moeten hooren , daar zeg ik echter neen

toe; wantikhoudedenzelven, naamentlyk Chriftus, voor myn Hoofd en

"Heer: luifterdnietnamyne, maar na zyne femme, hoe ik het eeuwige , al-

' ' machtige , en krachtige Woord des Geefts , op 't befte recht zal beleeven , na

j> volgen , en zonder ophouden doen , en dat zelvige raad ik een ander zoo wel

„ als my.

„ Ten X. Dat die alle die buiten David Joris Gemeente bevonden worden

,

katten en honden zouden zyn , heb ik niet gefprooken noch gefchreeven : zy

hebben dat woord , neevens andere meer , om my te onderdrukken , val-

" fchelyk my na-gegeeven en uit haar eigen hoofd verzierd. Doch wat de Apoc. u.

j' Schrift zegt , van de geene , die buiten de rechte Gemeente van Chriftus , als

„ buiten de Arke bevonden worden , dat zelve femme ik zoo wel over

my, als over eenen anderen. Maarniet, dat ik iemand zaalig of onzaalig

genoemd heb , die met David Jorifz. gemeenfehap houd of niet. Want
3i onze gemeinfehap zy met den Vader , en met zynen Zoone Jefus Chri-

, Joh •' ,

J' ftus , na den Geeft en Waarheid : daar geld buiten dat anders

„ niet.

„Ten XI. Dat myneLeere in zich houd , dat moorden, fteelen, dood-

flaan , liegen en bedriegen vry ftaat, teegens de geene , die niet met my van

een gezintheid zyn : ziet hier is zoo grofgefponnen , dat ik 't zich zelve wil

"laaten ontwinden: recht het teegendeel zal van my blyken : wat kan ik hier

>' meer toe zeggen, als dat ik nu moet zyn alsecndooveengelykeen ftomme,
5) die zynen mond niet open doet. Ik mag wel zuchten tot mynen God, en

„ hem die zaake overgeeven , op hoope , dat zy het eens zullen moede worden

,

„ en zich zullen leeren fchaamen. Wat andere doen , die my ftoutelyk den

//. Deel. Aaaa „naam
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, naam zonder daad na geeven,) dat trekke ik myniet aan, want het is zoo

verre van myn hert , als de heemel van de aarde is. Dat betuigen allemyne

„ Schriften.

„ Ten XII. Dat men geen vrouwe meer behoorde te trouwen , maar dat

, , men die alle gemeen hebben moeft. Dat ik zulks gefchreeven , ofiemand ge-

beerd zoude hebben, zal men ook niet bevinden: hetzy verre van my , al-

„ zoo ik zulken zaak zelfs tecgen zoude gaan , hoe zoude ik het aan anderen dan

„ raaden of leeren ? Doch door dien ik des Heeren Woord wel hebbe verhaald

,

„gelooft en recht bekent, die naamentlyk zulks voor heen gezegt, enteegens

„ de Sadduceen betuigt heeft , zeggende ; de kinderen dcezer weereld trouwen

,, en laaten haar trouwen , maar die waardig zullen zyn de toekóomendc vvee-

„ rcld te verkrvgen , en de belofteniflen van den dooden , die zullen nier trou-

„ wen , het zy t mannen ofwyven , want zy konnen voortaan niet meer derven,

„want zy zyn den Engelen gelyk, en kinderen Gods , alzoo ze kinderen der.

„ verryzenifle zyn. Wat dit aangaat, bekenne ik gefchreeven te hebben,

„ maar niet , dat men de vrouwen daarom in 't gemeen moet hebben. Al myn

„ roepen en fpreeken is daar teegen , te weeten , dat men het zondige vleefch

,

„ den ouden menfche
,

(die na diergelyke dingen luiftert ,) dooden , en gant-

„ fchelyk in zyne booze luften zal uit trekken , en den nieuwen menfche aan-

,,doen. Hoe komt zulks met malkanderen overeen? Maar dat ik wel gezegd

,, hebbe , hoe dat wy alle te zaamen een lighaam in Chriftus gelyk moeten zyn

:

„ dat beken ik ook alzoo wel ,
gelyk wy beroepen zyn , alle daar toe gedoopt

,

,,of met cenen Geeft gedrenkt , en dit is de leeré van Chriftus en Paulus.

Doch of daar iemand ongefchiktelyk na den vleefche wandelende , zyn vry-

heid
,
(in welke wy, die in Chriftus vereenigd zyn, ftaan ,) tot een oorzaak daar

„ toe gebruiken wilde , dat gaat de zuivere leere niet aan : die zy ook , (ten zy

„ hy hem bekeere of verbectere, en hertelyk rouw en leedweezen bewyze,) verre

„van ons. Want ik weet wel , dat die niet na den Geeft, maar na den vlee-

„ fchc wandelen of leeven , zullen moeten fterven , als gefchreeven is. Alzoo

„ zy onzen handel en wandel voor den Heere , na de waarheid in het licht.

„Wilde God, dat alle menfehen engelen waaren , dat ze het zagen, enzee-

„ kerlyk willen.

„Ten XIII. Dat men ongefchikte vrouwen verlaaten zal , hoewel de

,, zaak zich anders bevind, (na uitwyzen onzer Schriften van den Echrenftaat

,, uitgegaan ,) vermits meer barmhertigheid by ons behoord te zyn : zoo is dat

„ ook daar en booven met befcheidentheid niet zoo wondedyk, of ook tegen

„ de Schriftuur : want by Ecclejidjikus ftaat dat cpentlyk , en Paulus wil dat

„zelve ook. Even zoo zegd Chriftus, dat men om de zonden van overipel,

,, alzoo zoude moogendoen. Doch wanneer ons een eeuwige liefde ontmoet

„is, die de Heere zelfs zoo lichtelyk niet verwerpt, maar zoo veelom ons te

„behouden doet, wie zyn wy, die niet vergeeven , anders als hy zoude wil-,

„lendoen? desniettemin, is 't dat iemand anders doet, dien zal desgelyks

,, gedaan worden.

„Ten XIV. Dat de verryzenis der dooden al gefchiet is ; daar op anr-

,., woord ik aldus; dat hett'eenemaalisverzieit, enmyuitvenynigheidnage-

„ fchreeven word. Want die zulks zeggen , ben ik in 't openbaarmet befchei-

„ denheid kennelyk teegen. Waar over my
, (nadien ik Gods waarheid zoek

„ voor te ftaan , en zyne heerlykheit befchermen wil) , des te meer vyanden of

„ wederftreevers zyn overgekoomen , want de verfmaadingen der geener,

„die zyn woord, dat met allen ernft daar teegen ftryd , verfmaaden, val-

„ len dieshalven op mynen halze , en die zulks alles begunftigen. Maar nnde-

„ maal het alzoo is voorgefchrceven , trooft ik my met alle Heiligen , houden-

des>'
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., de , zoo de Schrift getuigt , zeer veel daar van , moogelyk boovcn alle myfte J«« md.

„ bcfchuldigci'S.

„ Ten X V. Dat het Ryke van Chriftus uitwendig op aarden zal zyn : dat

houd ik met befcheidenheid waarachtig te weezen : want dat zegd Daniel
"

niet alleen , maar ook de gantfehc Schrift over al genoeg. Doch ik bekenne

"ook dat het Hecmelfch en Eeuwig weezen zal, volgens de H. Schrift, die

>* van ecne andere wcercld , van ecnen nieuwen Heemel en nieuwe Aarde

» fpreckt, op welken ons gelooveftaat, houdende van een tockoomende tyd

, of wcereld, en van een eeuwig leevcn. Welke nieuwe weereld , nieuwe

heemel en nieuwe aarde van niemand dan inwendig in een waarachtig gcloo-
" vig herte wel gezien en verftaan word. Doch daar van getuigd de Schrift

" zeer ;ykclyk , ieder gcloove het die wil. En ziet, hier inne zoude de ge-

3> rechtigheid woonen , gelyk de Hccre belooft , en Petrus mcede verklaart

,> heeft. Maar het Ryke Gods is inwendig , een geeftelyk verborgen Hee-

melfch ryk , 't welk de wedergeboorene in den Geeft en waarheid alleen zien,

kennen en weeten : en die, in zuiverheid (een kindeken gelyk zynde,) ncc-
" men het in, teegen den Duivel ofzondig vleefch met geweldige herten. Maar
"het Ryk van Chriftus

,
(of de Gezalfde) is niet alleen Geeftelyk , in-

j> wendig, onzicnlyk, maar ook zichtbaarlyk : want hy niet alleen Godde-

„lyk, maar ook menfchclyk, naamcntlyk, God en Menfeh is. Daarom,
wie van geen zichtbaar Ryk houd of gelooft, die houd noch gelooft ook
nietvan een uiteilyke verryzenis , noch van eencn nieuwen heemel en de nieu-

*' we aarde: noch van een toekoomende weereld, in de welke gerechtigheid

>> woonen zal : en loochent ook de menfehheid van Chriftus. Laat zich

3 > daarom niemand verwonderen: want is 'er een uitterlyke verryzenis, zoo is

, is 'er ook onweederfprcckelyk een uitterlyk ryk , vreugde , keven en

vreedc.

„Ten XVI. Dat Davidjorifz. in 't Ryke van Chriftus een Koning zoude l'^lf
" zyn: dat wilde ik waarlyk wel dat het waar wierde : naamentlyk, met den j£-

ut joJ

Heere te moogen zitten op zynen troon , ook ter rechter zyde : een Koning J«c ««.

"en de Pricftcr na de Schrift voor hem te zyn, gelyk hy den overwinnaars in iPelr
4
.'^

» het Geloof, en aan alle kinderen Gods belooft heeft. Doch dat ik zulks f<T
c' 3 *

jj van myn perzoon zelfs zoude gezegt hebben, begeer ik, dat men my daar
Efdr

-

„van overtuige of zulks bewyzc: want myn roemen is alleen in den Heere,

wat hem belieft, zal ik zyn. Maar mync oogen zien niet na dat hoog is;
" myn herte en is zoo ftout niet : God bewaare my daar voor. Ik wil my niet

" verheffen teegen mynen God , om dit ofdat te zyn , dan alleen een dienaar •

j>desHeeren, en uit myn geloove en vertrouwen een Zoonc des Allerhoog-

,,ftcn. Ik heb God ook mynen Vader genoemt, gelyk alle Chriftencn doen

:

en dit volkoomentlyk te moogen zyn en te blyven , is myn dagelyks fmeeken

en bidden. Derhalvcn heb ik ook niemand zaalig noch verdoemd genoemt

,

*' dan alleen in het leevendige of doodelyke woord ftaande : Niemand verdec

5> aangenoomen noch uit geftooten , want dat den Heere toekomt, dien ik

r> echter bekenne , en gewiflelyk wcete , dat zync dienaars magt heeft gegeeven

„ om te binden en t'ontbinden , gelyk gefchreeven ftaat. Alzoo verwachte

ik myn eerc of kroonc , de belooninge des Ryks met alle waare Heiligen

,

niet van den menfehen , maar alleen van den Heere en door den Heere , en
" zegge vorder, eeven als hy over alle waare geloovigen in den heemel had

" voorgenoomen te gecven. Want die is niet wys , ryk , zaalig noch ge-

3) zond, die het met den monde van zich zeiven roemt , maar die het van de

„ wysheid , rykdom en zaaligheid overtuigt , en gezond te zyn beweezen

„word,

Aaaa z »Tcn

»'
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jaar md. „ Ten' X V II. Dat de heemelen en wolken gccftelyk te verdaan zyn. Ziet

„ dat zelve beken ik recht na de Schrift , op zyn plaatze met befcheidenheid ge-

I c'or
9
!*. „ fprooken te hebben : te weetcn , dat ze tot den Geeft in figuuten, in een andere

fTèf. „ fpraake gebruikt worden : maar zy zullen my zoo niet hooren , ze'gt de Hecre,

{°f
3 ' „ daarom kan niemand vandeezen heemel en wolken getuigen , van welkende

„ Geeft der waarheid fpreekt , dan die zelve eenen daar van is : te weeten , die

„God in hem heeft, haamentlyk de liefde: ende een wagen, zeetel, werk-

„ tuig , of wolke des Keeren is : uit wiens mond den reegen der gerechtigheid

„needer ftort, om de drooge aarde te bevochtigen ofte krachtiger en vrucht-

„ baar te maken. Dat dit waar is , betuigt alleen het Woord des Geefts door den
pfaim.

j} mond Davids , daar hy zegt : Ik wil mynen mond open doen door gelykenif-

„fen, (die voorgaan,) en uitfpreeken de verborgentheeden , die van het be-

Je

e

rm"hdt „ gin der weereld zyn. Wie is 't > die zulks tegen fpreekt : Ziet de Heere ,

m"ge
e

-

m"

v (zegtPaulus, ) zal neder koomen in een ftemmc des Aarts-cngels : Ziet
hooah

S)
doch toe, dat gy hem daar inne , naamentlyk, in het Woord der eeuwige

uwen „ waarheid waarneemt . opdat u het gezichte, na de figuurlyke heernel uitter-

góm
L

te" „ lyk niet ontbreekt , en ftrafbaar bevonden word , wanneer hy in de herten

„verfchynd. -

„ Ten X 1 1 X. Dat het goed der Heidenen den Chriftenen toekoomt , en

„ vry moogen neemen , waar zy by kunnen koomen. Dit word my
,
gclyk al

het andere toe gefchreeven : doch het zy verre, dat ik zulks zoude leeren

,

raaden of doen. Want dit is door etlyke van de onze met den bloede be-

tuigt , dat recht anders geleerd en geraaden word : te weetcn , dat zy het ry-

,, ke Gods en zyne gerechtigheid zouden zoeken , en wat booven dien van noo-

,,den is, haar zal toe geworpen worden , na het Woord des Heeren. Blyft

,, iemand hier over in gebreeke, die is zich zelve een getuige, dathyna het

3 , Ryke Gods en zyne gerechtigheid
,

( daar het zelve in verkreegen word ,) niet

„en tracht: want hymift de beloften der waarheid, om dat die hem heeft ge-

mift , dat anders onmoogelyk waare , (indien het by hem recht Van herten

;ezocht en gemeend wierd,) dat hy door gebrek neemen of fteelen zoude,

„ nadien de mond der waarheid het zelve gezegt heeft. Hier blyfik by. Maar
„was 't zooniet, zoo zouden my zommige (alzoo gezinde,) zoo zeer niet

,, haatcnen teeö;cn zyn en haare fchuld my niet op leggen.

't u iaa- ,, Ten XIX. Dat het Kinderdoopen vry , onnoodig en al geindigd is , daar

lifnApo- v zeg & ecnfdeels ja , en geen neen toe , dat het my vry ftaat : hoewel

hemniV- 53 zulks onnoodig is: niet alleen den kinderen, maar ook den mannen, die
mandeen

?)
zulks zonder des Heeren bevel, ongezonden, buiten de kracht des H. Gee-

geweeten

^^ aanneemen. Want het is kindere en geen mannen werk : en maakt

„ niemand in 't waater alleen , maar in het heilige gcloove en den Geeft der

„waarheid, rein en vry. Welk gcloove zich niemand , zonder waarachtige
Rom.M-

})
boete en recht berouw, (die door eens anders hert, zin en gemoed word

„ aangenoomen) aanmatigen mag , naamentlyk : waar door een ander doopzcl

„ des Geefts , die beetcr fpreekt dan het figuurlyk waater
,

' aangeweezen word.

„ Gclyk de Heere Jefus zelve beveftigd , en van Reenen anderen Doop heeft ge-

„ fprooken , zeggende : ik moet gedoopt worden met eenen Doop ; en hoe
wirc.i. „ben ik zoo bange, tot der tydtoe, dat die volbragt is ? Totdeezcn Doop

„der waarheid koomen weinige: want het is den Doop des Geefts , daar dien

„ zelven man , die na Johannes koomen zoude , en nochtans voor hem ge-

„ weeft was, meedc doopen zoude , zoo als gefchreeven ftaat : dat door het

„waater word uitgefprooken, hebbende zynen loop en werking , tot dat het

„ rechte waare weezen tegenwoordig is. Want wanneer het daar toe koomt

,

„houd het beeld, figuur, fchaaduw , en letter op , even gelyk het kind

,»in

over dat

geene

*twelk hy
asnneerm.
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„in den manlyken ouderdom, Johannes injefus, en Chriftus na den vlee/che /aitM °-

„ voor den Gccftelyken : eeven als het maanlicht voor de zonne doet. Het
"*

„welk daarom tegenwoordig cerft fchynen moet, eer het andere daar voor op

„ houden mag. Anders indien de Doop des waaters iemand het geweeten kon-

„ de reinigen, heilig en rechtveerdig maaken , zoowaatcSimo» Magns, en

„ alles wat alzoo gedoopt is , Chriftus toebehoorende, 't welk anders bevonden

„ word , en alzoo niet weezen kan.

,,Ten XX. Dat ze vry in alle Kerken mogten gaan , afgoodery zonder

»j zonden doen
;

ziet hier in vangt zich myn befchuldiger zelve : want hy
houd geen uitterlyke plaatzen voor goed, dat die iemand reinigen of heili-

" gen zouden moogen , niettemin fcheld en oordeeld hy my daar over , gelyk

"of ze my onrein waaren, welke ik voor een vrye plaats erkenne , die niet

>> meer onrein is als alle andere. Want hadde de plaats iemand heilig of goed

j, mcogen maaken , Adam was niet afgevallen , de Engelen hadden haarc

woonfteede niet verlooren, en Chriftus was ook gewiffelijk inde helle ge-
' blceven. Dieshalven is den reinen alle ding rein. Wie vermag daar teegen ?

w Afgoodery nochtans moet verre van ons zyn ,
gelijk ook de gierigheid , die

3 , ook afgoodery word genaamt, om dat alles in alle manieren en plaatzen met
de herten gefchicd. Want wy gcloovcn in den cenigen glorieuzen God

,

' die heemcl en aarde , zichtbaare en onzichtbaarc dingen heeft gefchaapen en

M gemaakt , en in ]cfus Chriftus , enz. na de Artykelen des Heiligen Ge-

j, loofs.

„ Ten XXI. Dat men den Doop over de kinderen toelaat , is (even als) of
„men den Afgooden diend en met den Heidenen Avondmaal houd. Ziet

,, deeze woorden ontkenne ik gantfchelyk, en is ook myne uitlegging offpreu-

„kc nooit geweeft, hoewel ik op die uitlegging , indien die niet te lang zoude
„vallen, veel meer te zeggen had.

„ Ten XXII. Dat de leerc van Paulus een dozyn-werk zoude weezen ;

h tecgen Davids leere , heb ik niet gezegt : maar Paulus zegt zelve aldus , dat

zyn weeten en voorzeggen flechts ftuk-werk is , en dat het voor het volkoo-
' menc zal ophouden, 't Welk ik dan ook goed te zeggen hebbe. Doch dat

>' woord, ftuk-werk, was de lieden al te klaar. Een dozyn-werk nochtans

>j is een fchamper woord, en dat diende my beft op gclegt. Wilde God, dat

5
,zy eens verftomden, en haar kaakebeen ftil hielden, datzy in 't heimelijk

daar meede niemand meer dooden
,

gelijk als Caïn zyn broeder Abel.
' Doch aangaande , dat ik dat woord der hooge kennifle Godcs , ( dat my
''geopenbaard en kondig gemaakt is,) hoog loove, engeenftuk-werktezyn
>> gezegt heb , (gelijk Paulus van zich zelve bekent ,) daar wil ik voor het aan-

,
7 gezichte des firmaments, (zoo daar zagtmoedig gehoor komt ,) wel op aan

}
den dag koomen , teegen alle geleerde en wyze deezcr wecreld. Niet om
haar te behaalen of befchaamen

,
('t welk ik wel in de magt zoude hebben ,)

3 ' maar om de eeuwige wysheid en waarheid hoogloffelijk te maaken. Men
» geeve my maar eep weinig zachtmoedig gehoor, en onderzoeke met der waar-

>>heid, of zy den Vader en den Zoone bekennen, of ik? En ofmyn woord,
leere enverftand, booven dryft of het haare, en deeze tyd, van den

welke ik getuige , niet de voorgaande , overtteffen zal tot onzer glorie.

" Ziet , men legge myn woord of raade by de haare ,
gelijk Mofes tegen Jannes

s> en Jambres heeft gedaan, wat geld het ? haare roeden zullen van de mync

) > ingeüokt worden.

„ Ten XXIII. Dat liegen , en de waarheid verzaaken geen zonde zoude

„zijn: endatmendeArtijkelendesGcloofs, die te hoog zijn, vrymaglaaten

„ vallen. Het eerftc , verwerpe , verzaake en loochene ik : heb zulks nooit ge-

Aaaa 3 w fpf°°-
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3>

„fprooken, gedacht, nochgefchreeven. Het andere van de Artykelen, die

„te hoog zyn, te laaten vallen, daar afheb ik ookalnietvangefprooken:

„want ik houde mybyhet woord vanChriftusJefus, zeggende: zorgt niet

• „ wat gy zult zeggen , enz. Ik wil ook na zyn bevel , raad en ingcevinge doen

,

„en verwachte in dien tyd te fpreeken, (gelijk in alle andere tyden ,) 't geene my

„ de Vader ingeeven zal. Dit , en niet anders is myn woord , raad , en leere.

„ Het zal zoo bevonden worden.

„Ten XXIV. Dat de weereld geeftelijk vergaan zal. Dit bekenne ik

?J
eenfdeels recht en waarachtig te zyn. Doch uitterlijk , en ook in 't zondelij.

ke weezen. Maar, zoo de gemeene man meent , die van God niet en wee-

kten, rechts noch flinks , licht noch duifternis , rein noch onrein , vlcefch

" noch geeft, na de waarheid kennen, is myne meening niet. Te weeten:

3> dat hout en fteen , enz. zouden vergaan , anders als men dagelijks ziet

:

„doch dat is de weereld niet, want die is in den menfche , en de menfche in de

weereld , die maaken en zyn te zaamen een weereld vol boos bedryf : daarom

word dezelve hoe langer hoe erger uitgefprooken : over welke weereld God
J> met toorn en ongenaade koomen zal , die hy echter eerft zulken liefde be-

» weezen heefr. Niet , zeg ik , fteen en hout, maar de menfche j gelijk

)> gefchreeven is. En dat die ook niet alle ontflaapen , veel min vergaan zul-

jcor.ij. len, getuigt PaulusopentlijkaandievanCorinthcn: behalven alle andere ge-

tuigeniflen, die my te lang zouden vallen hier alle op te haaien , als in de

Pfalmen , Jefaias , Jeremias , Ezechiel , enz. genoeg op alle plaatzen uit-

gedrukt ftaan. Alzoo hoord gy, dat zulks recht is , als het wel begreepen

?> word. Doch is het dat deeze weereld hout en fteen is , zoo zalzc Jaar in ook

,, vergaan : Doch de woorden , die gy gehoord hebt , beduiden wat anders.

„ Maar dat heeft ieder een niet gewecten.

„Ten XXV. Dat de zaaligheid der Heiligen niet in den heemel , maar op
der aarden weezen zal. Dat heb ik zoo niet gezegt , noch gewilt , maar ge-

lijk de Schrift getuigt. Ook is die fpreuk dubbelzinnig, daarom kan ik die

" met weinig woorden zeer bezwaarlijk beduiden. Vermits ecnige moogelijk

'? mogten zeggen, dat het gefprooken waarc van de geene , die haare zaaligheid

3>in alle aardfche dingen en luften des vlcefches ftellen , dewelke haaren buik

3 , tot eenen God hebben. Doch dat zyn de vyanden des kruis van Chriftus, die tot

aardfche dingen gezint zyn. Andere mogten zeggen , het is gefprooken van

die de zaaligheid en de verryzenifle hebben , op deczer aarden haare wandel

j>

Daar op ik kortelyk ant-
'
' en ommegang , niet in den heemel wilden hebben.

5> woorde * en zegge ; dat ze de lichaamelijke verryzenifle gedenken , en zien

3) wel, dat ze gefehieden zal op der aarden of in den heemel. Is 't dat ze op
der aarden zal zyn, daar de begraaving is , (wantdaardebegraavingis, daar

is ook de opftanding ,) zoo zal men niet denken , dat wy daar by verminderd

"zyn, en te minder verkcering , luft, vreugde, enlecven, in zulken hec-
" melfchen weezen zullen hebben , zoo wy menfehen maar alleen fiechts ver-

3J goodet waaren , het rykc Gods in ons hadden , zoo waaren wy zeekerlyk

,) overal in den heemel , daar wy lichaamelijk zouden zyn. Want de Heerc van

3>
den heemel heeft zelve zulks voor de verryzenifle, en na zyne verryzenis ge-

daan : ja gegeeten en gedronken, "Wat is dat gezegt ? Niet teegenftaandc is

" by ons hier over geen verfchil , maar daar zyn kleine woorden onder de

» onze van. De Zaaligheid zal in God en in zyne Zoone in der eeuwigheid zyn.

jjZoo deeze niet enkoomt, gelijk hy gezegt heeft, om ons onzaaligc zaalig

3 , te maaken, onder ons woone en wandele, de aarde na zyne beloften te be-

zitten geeve, zoo zal ik met de geene, die zulks denken, gemift hebben.

Maar alle vleefch is hooi, verdord en neemt af, doch het Woord van onzen

„God

3)
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„ God blijft in der eeuwigheid. Gclukzaalig is hy, die zich daar in na de {"J^°
;

„waarheid bevind.
pr

.

„ Ziet dat is kortelyk den inhoud en 't befluit van myn kleine antwoord en EzeS".

,,ontfchuldiging aan Uwe Gcnaade , van deeze en diergeljjkc oproerige Arty- fT'u:

kelen, die in verfcheide manieren hier en daar overal uit gaan , enderzclver
lCor,(J'

„ onbefcheidenc ftinkendc reedenen meer , die my
, (en de geene , die zoo wel

„als ik met de eeuwige waarheid Gods cenigzyn,) over al vaft na gefchree-

„ ven worden. Welke ik met geduld van Gods genaade lange heb aangehoord

,

„ geleeden , ja ten uitterftcn verdraagen , en noch wil : want ik denk by my zel-

„ ven aan dat oude fpreekwoord , te wecten

:

Al ü de leugen noch zoo fnel

,

Be Tvtarheid achterhaaltze Tvel.

„ Hoewel ik myne zaake aan God , en Uwe Gen. neevens deeze reedenen te

„oordeelcn bcveclc, zoo begeer ik daarom evenwel, dat Uwe Gen. van dit

*, antwoord of bericht worde verwittigd , om tot ruft en vreede in zachtmoedig

,, gehoor der waarheid te koomen, die door dufdaanigen kwaaden middel,

„ den behoeftige herten onthouden word : Als meede door etlijke Schriften on-

„ der mynen naame , na myne wyze en gewoone woorden
, (by geval , van

„zommige, die buiten myn weeten haar roemen van de onze te zyn,) voort

„ gebragt , die eenfdeels daar af , (
gelijk ik vermoede

, ) ook de oorzaak

„ zyn. Voorts verzoek ik ,- dat men ons op zommige plaatzen , daar heenen

„ deeze artykelen gezonden worden , befchryve , dat dit de artykelen zyn van

„ die Embden aanneemen wil , en andere diergelijke fteeden meer , daar door

„ de geheele wcereld voor moet verftommen , en ieder een leugenachtig daar

„in bevonden zal worden, gelijk wy tot noch toe onder ons bevinden , hoe

„ leed het onze teegenftreevcr en benyder is , wiens voeten fnel zyn , om on-

schuldig bloed te vergieten , waar door Gods toorn over 't gantfche land

„ word verwekt. Zoo zal Uwc Genaade" dan weeten , en alle die dit gefchrift

„ leezen , bekennen ; dat ik zulken verkeerden zin altoos teegen geweeft ben.

„ Dat ik het geheele land veel goeds en geen leed gedaan heb , en het zwaard

,

„ tot bloed-vergieten gemaakt , ter neder gelegt heb ; en een ander zwaard des

„ Geefts , tegen zich zelve , weder in haarc handen gegeeven , waar meede

„ groote blocdftortinge , moord en brand , met verderfvan de vruchten weg gè-

„ noomen is. Dat men 't alzoo , en niet anders by my bevinden zal ,
geeft dat

,, vry geloof: hetwelkmen t' zyner tyd zeekerlijk vyceten zal. Wiitdenon-

„ fchuldigen niet dooden , want ik rechtveefdige den Godloozen niet, zegtde

,,Hcere. Prov. xxxi. 8, p.-gantfch. item. Prov. xxiv. i. Syr. iv.9. Prov.

„ xvi 1. 1 5. Want de Hecre haat even zoo wel die den boofdoender onge-

„ftraft laat heenen gaan, als die den onfchuldigen veroordeeld en ftrafr. Nju

„kan Uw. Gen. Welgeboorene Vrouw , en gy Eerzaame Hceren nimmer-

,, meer zeggen: Wy wiften 't niet. Denkt niet, dat die het hertc gemaakt

„heeft, zulks niet zoude weeten : en die uw gemoed heeft gefchikt , niet

„ zoude zien. Prov.xxiv. 12.

.

Vitgegeeven in denjure 1540.

Ecu
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Een verantwoording van ons gevoelen en Chri-

ftelijkenGeloofs , fchriftelijk en ook kortelijk

in deezen inhoud vervat.

I
it y^VNs Geloove en Leerc zy van , aan en in den eenen , eeuwigen , al-

j

» V*/ magtigen God , Vader , Zoon en H. Geeft , door des zelfs H. Ver- i

„ftand ons geopenbaard , hier zoo verre her moogelijkis, krterlijk, op 'tdj

„kortfte befchrceven, aan een ieder gegeeven die het wil onderzoeken en be-

droeven. War niet volkoomen is, zal God ons in Chriftus (met den wel- /

„ ken wy teegen ons zeiven, door zyn licht en verftand t'allen tyden ftemmen , I

„ en bekennen onzen Heere en Meefter , na den Geeft , in de waarheid re zyn
,)

„ volgens beloften daar van geeven. Wanr wy alle tyd mer goeden wille

„ zyn woord
,

(het zy door wien het wil ,) gaerne hooren , en na onze ver-

„moogen ook doen willen.

„ Wy gelooven aan God den Vader , den Almachtigen Schepper des Hee-

y
mels en der Aarden , met alles wat daar in is. Ende in Jefus Chriftus zynen

eenigen geboorene Zoon : daarenbooven alles wat hy geleerd
,
gefprooken

,

" geleeden en gedaan heeft. Dat hy van boven koomende van den H Geeft is

3> ontfangen : ter wcereld gebooren van Maria : onder den Rechter Pontius

?J
Pilatus gekruift ,

geftorven, en begraaven, needer gedaald ter hellen : ten

derden dage opgeftaan : daar na ten heemel opgeklommen , en ter rechter

"hand in de kracht van zynheemelfchen Vader is zittende offtaande : dat hy

)

3> ten jongften daage , volgen szyn woord , zal weeder koomen , en oordeelen

j, de levende en de doode.

v Wy gelooven in den H. Geeft , eene gemeenfehjp der Heiligen , vergee-
|

„ vinge der zonden , opftanding, ofverryzenis des vleefchs , ennaditleeven, i

„ een ander waarachtig eeuwig leevcn. Amen.

„ Doch nu leeren wy onze kinderen aldus : Hoe dat de Heilige Kerk van W

}J
Chriftus (Gods Heilige Geloovige Gemeente) het geiprookene, uitwen-

|

dige, woordlijke Geloove, niet houd voor 't waare Geloove der kracht I

?? na den Geeft . Derhalven men daar toe andere oogen , ooren en verftand , of I

«zin des herten fcherpen en gereed maaken moet, daar het Geloove meede
f

overlegt, bevat en begreepen , aangemerkr en verftaan word. Zoo lee- fl

h« gtioo- ren wy haar , op dat ze zich niet mogten laatcn dunken het zelve waarachtig-
vekecn >> [jjjj te hebben, ofte bekoomen , zoo zy daar in, uit of door geen ander

\

Gods. ,)hert, zin, wille en gemoed na God , als na den vlcefcheuit haaremenfche- I

„ lijke geboorte , een gevoelen hebben.

,
.Voorts leeren wy haar meede de woorden onzes Heeren Jefus Chriftus recht I

verftaan ,
(na onze befte verftand,) gelijk men onsnahetEuangelie heeft

geleerd , en in de H. Schrift des Bybels befchreeven word. Hoe dat wy die

"niet moogen na ons verftand, eigen menfchelijke zin, of eigen wille trek-

> » ken, buigen, ofverftaan : maar na den wille en zin des Geefts van Chriftus , dat

j>de zelve Geeft onze menfeheid of vleefchelijke zin en wille aller weegen

gantfchelijk teegen , in dier voegen daar over niet ruftende is (aan den geenen

die hem hoord en gelooft) tot dat hy het zelve , door veelerley ftraffingen

,

" tuchtingen , berifpingen en onderwyzingen heeft t'onder gebragt , en ons al-

j> zoo voor 't eeuwige verderfbewaart , en van zonde , dood , duivel en helle

„bevryd.

Hier
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, , Hier toe leeren en raaden wy haar het dagelyks gebed van Chriftus dikmaals J 3" «$&

te bidden, in het H. Geloove toe teneemen, na den Geeft, en niet in on-
™' W

deugden na den vleefche te leeven : dewyl men anderzints daar in mogt fter- ^ê»
"ven, ookmetGodcnzynenChriftusnict kan vcreenigen of hen behangen, fnVóow

» door dien het zelve altyd teegen den Geeft geneegen is en doet, ook ge- £]/£'

duurie tces,en den Geeft des Heeren wederfpannig is. Derhalven moeten dingen

" .••! » in n .
onzer

zy dagelijks met er tyd zulk weezen afleggen en een teegenzin daar inkry- lid<:n -

"gen, door op zien en aanmerken den Heiligen reinen Geeft en deugden
» Gods.

„ Vorders raaden en leeren wy haar , dat ze haare herten van alle ydelheid

,

boosheid, argheid, en fchalkheid
, ja van alle ondeugden onttrekken , be-

hoeden en wachten zullen , op dat ze daar door in 't licht des Heiligen Hee-
'mclfchen verftands wandelen , en rein mogten werden , gelijk hy rein

"is. Want in hem, en doorhem, zullen en moeten wy aan onze zielen van
» alle onreinigheid , en de doode werken, vry en zuiver afgewaflen werden

,

„door het bloed aan zyn kruifle, en zyne werkelijke liefde, tot den welken
wy

,
(die gemeenfehap en eenigheid met hem hebben willen ,) koomen moe-

" ten.

5 , Hier by leeren en raaden wy, dat ze zich zelven uit het zondelijk oude
kwaad moeten trekken , en tot Chriftus , een eeuwig , heemelfch , oprecht

,

deugdig weezen weedcr ingaan : dat ze anders van hem niet leeren , zyne
* leerlingen , kinderen ofjongers niet en kunnen zyn , zyne Heilige Sacramen-

"ten anderzints niet waardiglijk of nuttelijk genieten, zyne dood en verryze-

j> nifle deelachtig moogen werden , noch geloovige genoemt worden : 't welk

j, wy met meenigerley gelijkeniflen bewyzen. Alzoo dat wy ons het zelve in

den Doop hebben verplicht enfchuldig gemaakt, onze kinderen dat zelve

voor te houden , en daar in na ons vermoogen door Gods genaade op te

"brengen, op dat ze in zeegeninge, en niet in vervloekinge
,

(gelijk vanden

«Godloozen gefchreeven is ,) gebooren werden, en haar deel niet vervloekt

j> mogt zyn.

„ Daarenbooven raaden en leeren wy haar , datze, om hier in niet onmagtig

,

fpaarzaam, traag en onnut te werden, altoos moeten waaken en bidden,

haare ouderen gehoorzaam zyn , ook God , na zyne geboden boven alle din-

" gen lief hebben , eerenen vreezen van gantfeher herten , van gantfeher zie-

j?len, uit alle onze krachten en vermoogen: daarna, datzehaaren naaften

„ zullen lief hebben als zich zelve. Voorts , dat ze eerbiedig , beleeft , en

vreedzaam (zooverre het immer moogehjk is) teegen alle menfehen moeten
zyn. Dat ze om zulks te bevorderen, na 't bevel van den Heere ook goed

" weeten te doen dengeenen , die haar het kwaade doen : hertelijk liefde be-

jjwyzen, die haar haaten : ookzeegenenofvvelfpreekenvandcgeene, dieal-

„ les kwaads van haar fpreeken : • dat ze zullen bidden voor dengeenen, die

haar alle leed aandoen. Op dat onze oude menfeh t'ecnemaal overwonnen

,

en met den voeten , in zyn booze , ongeloovige fchalken aart met 'er tyd

" vertreeden , weg- en te niette gedaan mag werden, en ons de ruft en vreede in

" Chriftus gegeeven, mochte ontmoeten.

„ Ten laatften leeren en raaden wy , dat ze haare Ovcrigheid van Gods we-

?)
gen gehoorzaam zullen zyn , God voor de zelve bidden , dat het haar in al-

les goeds altyd wel mag gaan, lang moogen leven, en haaren dienft , na zyn

welbehaagen moogen uitdienen , de rechte arme , weduwen , weezen , en

"vreemdelingen der aarden, voorftaan; en de goede teegen de kwaade be-

"fchermen. Datze vreede, liefde en eenigheid alzoo onderhouden, ennie-

„ mand het zyne onthouden,rechtvaardig en vroomelijk zonder huichelcry vry-

II. Deel. Bbbb „hertig
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jaar md.
hertiai; leeven , op God in alle voorvallen vaft betrouwen en dankbaar z\ n

,, moeten. In 't kort, \vy leercn haar, dat ze haar geloove van herten recht

„beleeven , bekennen , weeren , verdaan, en 't zelve inGoddclyke waarc

>, kracht door den dag bewyzen , nictopuitgefprookene woorden alleen laa-

ien ftaan: dewylezydaar ingeenChriften, onder de gemeenfehap der Hci-

„ligen, maar na de waarheid in den oprechten Geeft der volmaaktheid zul-

,, len verfchynen , met God en zyn eeuwig woord in waarheid te zyn , altyd

„ en eeuwiglijk tot 'er dood en bloede toe. Daar toe helpe en ftetkc God ons

„ allen door Jelus Chriftus. Amen.

DAVID JORIS Z.

Öntfchuldiging.

De roem van onzen hoop, in alle zulken grond, isdeeze:

„T^TAamentlijk, alleen op eenen genaadigen , waarachtigen God der eeu-

„*-* wige vreede , liefde en gerechtigheid. Indien wy deezen verkrygen,

„bekoomen wy met hem en in hem alle dingen. Te weeren, geendinghier,

„noch hier namaals immermeer gebrek te hebben, wy zyndan(genoomen in

9, des menfehen oogen) rykofarm, wy willen ons daar aan wel vergenoegen,

„ en zullen rykely k met God en in God meet dan genoeg begoed zyn,devvyle wy

„ gclooven en weeten , dat in hem alle volheid desleevens, licht en verftand,

i, ruft,vreugde en vteede is:ook in dier voege ons nergens anders meede trooften,

„geruft ftellen, bevreedigen of verheugen , noch geen roem van bevinden of

„ gevoelen , als in de vereeniginge der liefde van Chriftus en volkoomene waa-

„ re kennifle Gods , daar in onze vafte grond en boodem eeuwig onwikkel-

„ baar zal blyven ftaan : doeh wat daat buiten is , moet alles vergaan.

De liefde , daar wy na ftaan , of in zulken geloove en

hoope begaan, is deeze:

3, ~pE weeten , dat wy te zaamen voor al ter herten neemen , dat wy aan art-

„ •*• dere even als ons zelve het goede , en geenzints het kwaade gunnen : nie-

„ mand py ons weeten en vetmoogen , in nood ofgebrek verlooren ofte ruüge

„laatengaan: geene van de zelve vergeetén, na de maate van een iegelyks ge- ,

„ loove : de liefde van ons gcloovc te bewyzen met hert , zin en gemoed : Niet

„alleen het geene haar uitwendig aan het lichaam ontbreekt, maar inwendig

„ aan de ziele. Het welk voor al ten aller eerften moet gezocht en bevorderd

„worden. Want de lichaamelijkc oeftening is niet voordeelig : maar de

„ Godsdienftigheid doet van binnen veel voordcels : want deHeere Jelus is al-

„ leen daarom gezonden
,

gekruift, geftorven, en opgeftaan. Zoo iemand

„ hier in niet oprecht bevonden word , die moet zync berifpinge , ftraffe, rouw

,

„en leed daar over draagen : Indien zulks niet gefchied, zoo gaat de zelve in

„ hem zelven uit , en word een godlooze en duivel : want hy valt in den toorn

„ Gods in eeuwigheid , die , zeg ik , dewelke zich niet wil verbeeteren. Doch
„ wy fnyden niemand af , die in de liefde ftaande blyft: wy bidden liever , als

„dat wy vloeken^ Dewyle wy hoopen het kwaade te overwinnen door her

,,goed , zoo worden wy in de liefde niet moede , daar ons God door zynen

„ Chriftus
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„Chriftns voor wil behoeden. De Rechter, Koning, en Heer der gel.celc J**taX

„weereld , verzorgd de zyne altoos. Ziet , dit is den korten zin van ons
'olMDC'

„geloof en leere, gelyk de Apoftoliiche Chriftclyke Kerke over al , na by

„ en van verre leerd.

Volgt nu hier op het boven meedc aangetoogene

TEEGEN-BERICHT,
Op een lader- en fcheld-boekje

, genaamt

d a v i d j o r i s z.

Uit Holland , des Aarts-Ketters waarachtige Hiftorie zyns

leevens, en verlydelyke leere, enz.

uitgegeeven in 't jaar ijjq.

Toan. VII. 51.

Oordecld onze Tvet een menfche , eer men hem verhoord- en erkent fvat hy

doet ?

Ador. V. 39.

En nu zeg ik u i. laat af van de menfehen , en laatze vaaren , U de raad

of dat Tïerk uit den menfehen , zoo zal V vergaan : Maar is 't uit God , zoo

kond gy dat niet te mete doen , op dat gy met bevonden Tvord , als die teegen

God ypillen firyden,

VOOR-REED E.

' Tot den goedwilligen Leezer.

NAdien voor een recht natuurlyk menfeh niets ondratgelyker noch zonaarder is
,

om aan te zien of te lyien^ als dat zyn allerlief/ie Tvyfy kind of broe-

der geTvddiglyk en Tvrecvelyk , of door een groot ongeluk van hem Tvord afge-

fcheiden , en van natuuren niet zoude konden na-laaten, den zelven te helpen

of byfiand te doen , daar hy konde of mogte , zoo kan men denken , hoe veel

zwaarder en onverdraagelyk het dan moet Meezen , aan iemand die de liefde

van Chriflm en God boeven al dat op aarden is , lief en 7»aard heeft , te hoo-

ren , te zien , en te lyden , dat men zyn Heer en rechte liefhebber , en vrind

der eenTvige Tcaarhcid Gods , zoo fchandelyk met leugens
,
gebeld en moedwil

komt overvallen , en zyns gclyke leedemaaten of meedc genooten in den Geloo-

ve, zulk lyden en ongeluk moet zien aandoen.

DeT»yl ik dan ook een Teeinig van zoodaantge liefde en lyden gcvoelyk onder-

vinde , en met opene oogen inzie , dat zulks over den vroomen , Goüzaaligen

Vavid en zyne Leer u gefchied , en noch dagelyks van onTvectcnde gedaan

T»ord, en langen tyi gedicht heb , of daar iemand koomen mogte , die hem m
deeze grove onbejehaamde leugen verontfchuldigen zoude , of voor zyne Leere

B b b b 2 ver-
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jiwMD. rJcra»rwcorden: ende niemand gevonden ofgehoord hebbende , ben ik zeer ver-

wonderd geweest , over de groot e langmoedigheid en 't geduld der Davids ge-

zinden : ziende , dat by geene gezintheid of volk op der aarden , ?ioch bj rny,

noch by andere menfehen zoo greoten lydzaamheid en geduld te vinden Was :

Dieshalven ik eindelyk genoodzaakt ben , des voorfchreevenen Davids boeken

met eenen langmoedigen zin en goed voorneemen verder na te denken , en te ón-

derzoeken : daarom die leezende , zyn myne ocgen hoe langer hoc meer geopent^

alzoo dat ik ten laatftcn zeer Jierk ben gcdreeven, om myne meeningen gevoe-

len daar over in 't korte te verklaaren , en de zaak van deezen ten onrecht ht-

fchuldigden vroomen man (na myn klein ver/land) te verantwoorden : en zul-

ken ongebruikelyken tyranny
,
geweld en wreevel , die de Spaanfche Inquijitie

zeer gelyk is , met reeden en beWys der waarheid teegen te Jbaan ,
gelyk den

jongen Daniel door Gods hulpc teegen de twee valfche Rechters , om de vroome

Sufanna te befchermen
,
gedaan heeft. Btdde derhalven u Waarde eerzaame lee-

zer , dat gy de verfcheidene geruchten ^ tot nadeel en lafleringe der geloovigen

uitgegaan , Wel gelieft te onderzoeken : dewylze altyd door het goede en het

kwaaie , door /pot en fmaad moeten heene gaan , en gemceiilyk van den onge-

loovigen als vcrleyders moeten geacht zyn , hoe vroome <^s4poftelen en Booden

Gods zy ook Waaren , gelyk gy 2 Cor. 6. kund leezen.

Daarom oordeeld met onhekent van een zaake , die u l. niet Wel bewust ü
t

denkt wat de Alweetende God ons tot een voorbeeld heeft voor gedaan , die het

geruchte van Sodoma en Gomorrha , dat voor zyne gezeegende ooren Was op ge-

klommen , eerst had willen onderzoeken , of het ook alzoo ware
,
gelyk het ge-

roep daar van ging. Leest Gen. 18. vcc. II. Laat u l. dat voorbeeld meede

ter harten gaan , op dat gy ook bedenkt en naarftelyk onderzoekt , of dat ge-

rucht der valfche onrechtveerdige Schriftgeleerden ook alzoo is , op dat gy den

onfchuldigen met de verkeerde Geleerden door onbedachtzaamheit niet veroordeelt.

Wujit daar in is groote fchaade
,

ja, zelfs verdoemenis geleegen : gewiffelyk

weetende , dat alle valfche tongen , die haar teegen den rechtvaardigen fiel-

ten , in 't rechtvaardig oordeel Gods , zullen verdoemd worden. Leest

Efai. 54. ver. 17.

Derhalven roep ik met den jongen Daniel over deeze valfche rechters en be-

fchuldigers , en tot ontfchuldiginge van de befchuldigde : ik ben rein van dee-

zen bloede , Waarom zyt gy lieden zoo dwaas , niet oordeelende en bekemiende

't geene waarachtig is ? Gy hebt verdoemd de Dochter ifraels , keerd weeder

tot het Gerechte : Want zy hebben een valfche getuigenis teegens haar gffproo-

ken : gelyk ik ui. nu uit uw' eigen mond en Woorden , die in het lafterboekjen

zyn gezet , opentlyk bewyzen zal.

Vaar wel.

TEE-
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TEEGEN-BERICHT,
Op een lafter- en fcheld-boekje , genaamd

DAVID JORIS z.

Uit Holland , des Aarts -Ketters waarachtige Hiftorie
5

van zyn leeven en verleydende Leere.

HOord nu eens gy verkeerde Geleerden uwe eigene getuigenis , of gy
niet met uwe tonge gedwaald hebt , en daar door verftrikt word , in 't

geene gyalle eenpaarig van hem getuigt: want gypryft ten cerften het lecven

en de leere van David Jorifz. , hem ter eeren , en u 1. zelf tot een eeuwige
fchande : en naderhand daar en teegen laftert gy zyn leeven en leere : gelyk

zulks breeder in uw eigen lafter-boekje op 't 6. blad verhaald is.

Text. Fol. 6.

Zoo lange hy tot Bazel heeft gevoont , heeft hy hem met alle de zyne voor

aller burgeren oogen en ooren zoodanig gezocht te hetvyzen , met onderhouding

van alle burgerlyke gerechtigheid , en gebruik der Gods-dienft , met aalmoejfen

aan den armen te geeven , vertroojlmge der kranke» , en huife der nooddrttfti-

ge , met andere diergelyke -werken, enz.

Van gelyken Fol. 7.

Want hy voerde een hoffelyke fragt enfwier in zyne huishoudinge : en of ze

fchoon heerlyk en groot Teas , z>oo Tvas die nochtans zoodaanig aangeflelt , dat

alles m vreede en Jidte toeging : Tvant een ieder had zyn bevoolen iperk en

ampt , en alles Tcas in een zoo grooten huishouding zoo gefchikt , dat een iegelyk

"ft>(Ie Tvat hem te doen flond , en niemand vuerd daar toe zoo hard gedrongen

,

dat hy tets booven zyn vermeogen en Tvtlïe behoefde te doen, enz.

Volgen de getuigeniflen die gy geeft van zyne Leere.

Text. Fol. 35.

Voor eerst heeft hy hoog en ernftelyk geleerden door Stillen dringen y dat men

zich zelve moet affterven en verloochenen, enz.

Antwoord

:

Hier op word hy nuvalfchelyk van ui. befchuldigd , dat hy in alles recht

het teegendeel gedaan en gepleegd zoude hebben , en zich zelve in alle wcl-

luft des leevens gewenteld. Doch hoord nu het antwoord , en oordeeld

niet na het aanzien , maar oordeeld een rechtvaardig oordeel. Joh. vi 1 . 24,

Indien dit ui. fchryven waar is , zoo is het eerfte van u 1. loogen : Waarom
geeft gy dan zoo goeden getuigenis van zyn leeven en huishoudinge? Een van

Bbbb 3 tweën,

JsarMDi
toiMDC.
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ja»r md. tweën , het eerfte of het laatftc van uwe getuigenifien moet loogen of waar-
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heid weezen. Is het loogen, waarom geeft gy dan een goede getuigenis ï Is

het waarheid? wee dan ui.! want gy moet een eeuwige fchande begaan, dat

gy den oprechten teegen de getuigenis uit uw eigen hert blameerd en onteerd.

Foei u 1. , dat gy zoo opentlyk tcegen u zelfs fpreekt en fchryft.

Gy fchryft vorder

:

Dat hy de ootmoedigheid geleerd zoude hebben , en zelve met zyne kinderen

in alle praal , hoogheid en fragt geleeft heeft ,
gelylt de gantfche Stad en Land-

fchap Bazel beTvufi is.

Antwoord

:

Hier getuigd gy weederom alles tcegens u zeiven : want ter zelver plaat-

ze luiden uwe eigene woorden, Fol. 5.

Text.

Be man' was van een eerlyk aanzien, van een fraaye geftalte ,
gelyk een

vroom man behoord te zyn : hy hadde een Tvil geftelt lichaam , een geelen

baard ,
graauTve oogen , die hem in het hoofd glinjferden : "bas ernfiig van ree-

denen , doch zagtmoedig , de gedaante van zyn geheele lyf Tvas zoodanig ge-

fielt ,
gelyk het zich aanzien liet , teven of de vroomigheid alleen by hem

Teoonde : daarenbooven T»as hy met alle de zyne , die by hem waaren , op zul-

ke» wyze gekleed , dat men anders niet konde afneemen of bemerken , dat 'er

iets quaads verborgen was. In 't korte , niemand had anders konnen zeggen,

dan dat hy een dapper aanzienlyk man Tfaare , die met Tcaarhe/d en gerechtig-

heid omging , zoo zeer jchtkten zich alle dingen te zaamen , enz.

"Wat dunkt u 1. hier nu
, gy nydige Schrift-geleerde , koomt uwe getuige-

nis hier meede niet wel over een 5

Vorder fchryft gy ook Fol. 35.

Dat hy verdraagzaamheid heeft geleerd : en zelfs met alle wreevclmoedige

Jloutigheid onder den zynen geheerfcht.

Antwoord

:

Het teegendeel blykt meede wel uit u 1. eigene getuigenis van zyne huis-

houding Fol. 7. daar gy getuigt , dat alle dingen in ruften ftilte toegingen,
en dat niemand van zyn huisgezin boven zyn vermoogen en wille wierd ge-
drongen iets re doen.

Ziet hier uwe eigene woorden , zynze niet zelve flrydende ? Ja zy zyn 't Zee-
kerlyk. Wee u lieden

, ja wee u lieden ! gy moogt u wel fchaamen van zulke
openbaare ftrafbaare loogen : wat dunkt u lieden \ is dit noch geen valfche ge-
tuigenis >

Ten 4. Schryft gy ook

:

Dat hy kuifcheid tn reinigheid geleerd heeft , doch dat hy zelve in teegen-

deel m alle geilheid geleefd hadde.

Ant-
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Antwoord: > u: mdc.

Dcezc lecrchoudc ik voor recht en goed : doch vaar meede hy bezwaard is

' gewceft, bewyzen genoegzaam zync Schriften : en het is dcngccncn hét befte be-

I , die ChrifttJS recht in de wecdergeboorte na volgen. Doch ik zeg^e
openrhjk, dat dcezc uwc geruigeniflc even zoo waar is, alsdcvoorigc en
daarom wel voor een openbaarc loogen gehouden mag worden. Indien ey
7.00 wel gefchtecven had , waar meede gy zelve belaadcn zy t , zoo had gy wel
gedaan: Gy zoud den fplintcr in uw broeders oogelaaten fteeken, en den balk

üii uw eigen ooge getrokken lubben. Hoe oprecht gy in alles gehandeld

hebr, zal dcHcerc met 'er ryd ontdekken, en allede ftcen-werpers (die doch
niet zonder zonden zyn) haar eigene ilecncn op haar hoofd laaten koomen,
wanneer het openbaar word, datgykwaalyk hebt geoordeeld , envalfchege-

hiigenis hebt gegeeven, ook eenikmmig teegen den oprechten vroomen Da-
vit! met een valfeh gerucht geroepen, en onrecht gehandeld. Doch de tyd

7 1 met 'ei luaft koomen , dat dcezc valfchc Rechters van den anderen gelchci-

den, en uit den Itocl van haar vermceten oordcel verftooten zullen worden:
als dan zal men bevinden , hoe onrechtvaardig het zaat van Canaan geoordeeld

,

de onfchuldigc onderdrukt , en de Ichuldige vry gelaaten heeft.

Nu weet ik, gyzult hierop veel wceten te antwoorden, als naamentlyk

,

dat David geen onrecht is gefchied in'tgecne de Geleerden uit zync Schriften

hebben getrokken. En aangaande de X 1. Artykclcn , waarom hy in zyne lee-

revoor een Aarts-Kctter is gehouden en veroordeeld, isopemtlykgebleeken,

en zy ftaan genoeg in zyne Schriften , zoo dat ze niet te loochenen zyn. Desge-

lyks de verandering van zyn naam, en de openbaare loogen der zynen, die

haarvaders na:im verzaakt en namaalsbclceden hebben, waarom ook Fol. 15.

op de kant, dit volgende is gefield.

„ O onbefchaamde , ftoute , huichelachtige Heiligen , en openbaare looge-

,, naars, hoe recht treed gy de voetftappen uwes vaders en mceftersna? maar

j, toen het bloed-gerechte (zoo hier na volgd) haar ondervraagde, wiften zy wel

„ anders te zeggen , blecvcn derhalven by haares vaders en leeraars leere
,
gelyk

„ de haaze by zyne jongen , daar eenigc haare ecre, lyf en goed voor hadden op

„ gezet.

Antwoord.

"Wat belangt het uitfehrift der Geleerden , dat bevind ik zeer loogenachtig t

nydig en partydig gedaan en gefchreevcn re zyn, 't welk ik hier na opentlyk

zal wccderleggcn en anders bewyzen , zoo wanneer ik eerft met reeden zal ver-

antwoord hebben , het loochenen van zyn naam , en 't verzaaken der zynen

,

hoe , en waarom dat zulks is gefchied. Maar ik geeve u 1. voor cerft te beden-

ken en te verantwoorden het gemecne gerucht der burgers en inwoonders, het

geene op Fol. 1 9. is te vinden. Was dat geroep waarachtig , dat het verftorve-

ne lichaam van David als een God vereerd wierd : Of was het een openbaare

verdichte loogen: Wie was hier anders de oorzaak af, als gy lieden: O gy
verkeerde Schriftgeleerden ! Waarom hebt gy over zulken onbefchaamden

loogen, die zoo openbaar , buiten nood verzierdwas, niet meer geroepen

,

en uw' eigen loogenaars geftraft : Nu ik zal u laaten vaaren , en koomen tot

de verantwoordinge , als gy hooren zult.

Ten eerften is kennelijk, dat de Godvruchtige David door weelde niet ge-

vlucht is uit Nederland , maar de bittere bloedgicrigc pUccaten door 't aan-

ftcoken van uwc Canaanietfche broeders , zyn daar de oorzaak van geweeft :

welkers
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jasrMD. welkers vervolging zoo ftrengwas, dat de vroome man (nadesHeercnraad)

zich had moeten wachten voor zulke luiden, en met zynwyfen kinderen van

de eene ftad in de andere vluchten : door dien ze op zyn lyf en leevcn een

grootezommegelds hadden gezet, envcele, die de waarheid geloofden, (ge-

lijk gy zelve bekend,) omgebragt, en van haare goederen berooft , wyf en

kinderen op de ftraat gezet , en zoo berooit laaten loopen.

Zoo is'tgefchied, dat niet alleen hy met zyn wyfen kinderen, maar ook:

veele van zync vrinden met hem na Duitsland zyngereift, en aldaar gezocht

onder de befcherming der Euangelifchc
,

(gelijk men die noemd) tot Bazel te

woonen, 't welk hem eindelijk, door desHeeren voorzienigheid en genaade

vergunt is gewceft.

Aldaar woonende, hebben ze haar
., volgens uw eigen verklaaring , alzoo

gcdraagen ,
gelijk gy zelve , op Fol. 6. opentlijk toont , dat ze niets hebben

na gelaaten, waar meede zy meenden zich als goede Chriftelijke luiden te be-

wyzen , enz. Want gy toond daar ook , dat ze de Overigheid getrouwelyk

voor oogen hebben gehouden, en zich in de gemeenfehap der burgeren in alle

zaaken en handel na haar vermoogen gevoegt , enz. Het volgende van u 1. gc-

tuigeniflen moogt gy voort leezen.

Belangende, dathy zyn naam zoude geloochend hebben, is onwaarachtig

:

Want in zyn jeugd na het oude Paapfchc gebruik by het Formzel is hy door den

Wy-Biflfchop )ohxnnes genaamt , en veele jaaren daar na alzoo geheeten.

Doch door begeerte van zyn broeders, die ook zync broeders in den geloove

waaren , is hy bewoogen geworden zyncn eerften Doop-naam wederom aan te

neemen, 't welk hy ook gedaan heefr. Anderzins was hyjohannes genaamt

:

ook in de kerke tot Delft Johan van Brug afgekondigt , toen hem zync Huwe-
lijks-geboden aldaar wierden gegeeven. Doch fchoon zulks niet waare, ge-

lijk het echter ui der waarheid alzoo is, wat was daarin mifdaan? Wie is daar

byte kort gekoomen? als het bloedgierige flangen gebroedzel, die dien God-
wyzen man allerwegen hebben na gefchreeven, en veel kwaads van hem en

zync lecre uitgefpoogen en na gegeeven , om hem en den zynen gehaat te maa-

ken , ja van der aarden weg te helpen 5 heeft daar ook iemand anders over te

klaagen, als dat zelve bloeddorftig gedacht , om dat ze hem niet leevendig

hebben moogen verflinden ? Of wilt gy om deeze oorzaak de vroome veroor-

dcelen en verdoemen , door dienze de handen der dwingelanden en goddelooze

doorallerley middelen trachten te ontgaan ï zoozoudgy ook Abraham, den

vader des geloofs , moogen befchuldigen , die zeide , dat Sara zyn zufter

was. Defgelijks ook Ifaac , die Rebecca meede voor zyn zufter ver-

klaarde.

Ten 3. moeft gy ook vcroordeelen den vroomen Jacob , die tot zynen

vader zeide, dat hy Efau was, leeft Gen. xxvii. 19. of is 't u ook vergeeten

wat David deede > toen hy voor Saul uit nood moeft vlieden , leeft hier van het

eerfte boek Samuêls 't XXI. hoofddeel , en diergclijke meer. Maar wat zal

ik vorder hier van zeggen, alleen fpreek ik dit noch tot uwen beften , dat gy
op moogt houden de vroomen te veroordeelen , ui: biddende, dat gy doch in

achting neemen wilt de oorzaak , waarom zulks alles gefchied, en diergelijke

dingen meer, daarover gy altoos roept en fchreeuwt, naamentlyk, over zyn

rykdom en koftelijkc kleederen , ook over zyne hoogheid en fchyncnde Eedcl-

dom, dien hy in uwe oogen na menfeheiijk aanzien gehad mogt hebben, als

in 't bouwen van fchoone huizen , en meer andere onnutte dingen , die te lang

vallen, om alhier alles te verantwoorden. Dochopdatdenaanftoot, dien

gyden onweetenden en eenvoudigen doorgaans in den weg legt , eens mogte
weg genoomen worden , en den menfehen een eftener en Hechter weg te voor-

fchyn
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fchyn brengen , heb ik niet konnen na laaten , de zelve wreede voordellen {,Vmd£
eensdeels te verhaalen, en met befcheidenheid weederleggende te ont-

dekken.

Zoo zegge en betuige ik dan , dat de rykdom en al dat andere volgende, in

uwc oogen kwaalijk gebruikt , van den Godvruchtigen David niet dan tot

nooddruft, befcherming en onderhouding van het natuurlijk leeven, en tot

bevordering van zyne dieniten en beroep gebruikt wierde , op dat hy door zul-

ken middel en behulp des te beeter mogt vorderen en uitvoeren dat werk , waar
toe hy van God geroepen en verkooren was : en dat hy onder eenen wcereldlij-

ken fchyn, even als Jacob in Efaus kleed, ook den zeegen ontfangen moefte.

Maar hoe zyn hert isgefteltgeweeft, en wat hy in 't heimelijk door Gods ge-

naade gearbeid heeft , zullen zyne lalteraars en teegenipreekers eerft te zien

krygen , wanneer zyne oorfprong en gedacht - regifter getoont zal worden,
tcwecten, den rechren adel en weedergeboorte, die voor God geld , enden
nieuwen naam , daar meedc de Almachtige Heer hem heeft genoemd.
Doch dan zal het met veclen te laat zyn , wanneer ze den rechtvaardigen in

groote heerlijkheid zullen zien liaan reegen de geene , die hem hebben benyd

,

en zyncn arbeid verworpen. Zulks ziende , zullen zy met vervaarlyke vreeze

worden aangeraft , met verwondering over de zaaligheid , die ze niet ver-

moedden , zuchtende van bangigheid des Geefts , zorgende by zich zelve,

leedvveezen bewyzende, en van benaauwtheid des herten roepende : datishy,

dien wy wel eer hebben befpot, en uitgelaclichen : wy uitzinnige menfehen
hebben zyn leeven voor razerny geacht, en zyn einde zonder eere : Ziet, hoe
is hy onder de kinderen Gods s;ereckend 5 en zyn deel is onder de Heiligen , enz.

in'tboekder Wvshüd, V. hoofdftuk. Ziet, wanneer gy dat zult zien, dan

zult gy wel anders fpreeken , die nu uwen mond zoo wyd rot laftering

opent , en uwe giftige tonge tot ach/erklap en befchuldiging gebruikt hebt , en

noch doet. Doch dan zal uwe gerechtigheid aangeweezen worden , en uwc
werken zullen unietbaaten, hoe wel gy 't nu waant, datdeHeerealsdan zal

zwygen, Efa. lvij. 17. Daarom laat af, eer u het ftrenge oordeel Gods
overvalt.

Het is zeeker kennclyk en openbaar , dat hy zyn rykdom van u 1. noch den

uwen niet gerooft, noeh met ongerechtigheid aan zich getrokken heeft , ik

heb niemand daar over hooren klaagen. Doch wanneer het wel bezien word

,

zoo zonde dat verrnoogen zoo groot niet zyn, als veel valfche befchuldigers

wel roepen en roemen. Zegt gy ,
gelijk gy doet , dat het hem van alle kanten

is toe^cbragt : dat mag eenfdeels wel zoo weezen , dat veele trouwhertige

door meedelijden bewoogen , hem en denzynen, die mer hem waaren , tot

noodduft zomwylcn wat toegezonden hebben. Zegt eens, wie is onder ui.

die zulks afflaan en weigeren zoude ? Beziet u zclven eens , gy befchuldigers

,

gy opperfte heilige Leeraars : Dunkt u dat zoo grooten kwaad te zyn , dat de

geene , die zyne Gceftelijkc goederen deelachtig zyn geworden , ook den

vroomen David in tydelyke goederen wel betaamelijk verfchuldigd zyn gc-

weeftomdienft te bevvyzen tot zyne nooddruft. Leeft Rom.xv. 27. Of wilt

gy denOflendenbektoebinden, die het koorn uittreed ï of dunkt u, dat den

gecnen, die Geeftelyke dingen zaaid , dan te groot is, dat hyhaarevleefche-

lijkedingenmaaye? Leeft 1 Corinth. ix. Ofzullen de geene, die met woor-

den onderweezen werden , den geenen niet alles goeds meede deelen , die haar

onderricht. Leerd dat Paulus niet ? Galat. vi. ver. 8. Wat wilt gy doch

zeggen
, gy reeb/e huurlingen en loon- preedikers , gy die ongezonden van zel-

ve voort loopt om een ftuk brood en een hand vol gerfte \ Wanneer het uw
nooddruft aangaat, zoo kond gy het volk wel om uw onderhoud aanfpree-

II. Deel. Cccc ken,
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jaarMD. ken , en haar tor geeven vermaancn , gy alle zit zonder vervolging gemak-

kelyk in vreede : dies moogt gy uwe laftertonge over den vroomen ook

wel fnoeren. Doch 't is kenbaar , dat des vroomen Davids kinderen , na

haar eigen zeggen, rykelyk genoeg gcheiligt waaren : het was haar immers

fchande geweeft, dat ze naaren Godvruchtigen Vader gebrek zouden laaten

lyden , en niet eerlyk in kleederen en nooddtuft onderhouden hebben , na

dien zy van macht daar toe genoegzaam waaren voorzien , en aan de voor-

naamfte Adel uitgehuwt , door welken de voornoemde David als toen ge-

noeg middelen hadde , ten aanzien van de goede kennis en vriendfchap

,

die hem daar toe behulpelyk kon zyn, om een woonig of meer temaaken

of te koopen, niet voor zyn perzoon alleen, maar ook voor alle verdruk-

te en verdreevene lieden , die hem dagelyks kwaamen bezoeken , by hem
te herbergen , en wat goeds te doen. Hy heeft zich zelve anders klein ge-

noeg
, (

gelyk ieder een , die mer hem in huis hebben omgegaan
,
getuigen

moet ,) gehouden , en liever de laagfte en neederigfte ftaat gewenfcht te be-

leeven , als in zoo grooten aanzien en achting verheeven te zyn. Ja hy

heeft zelfs genoegzaam aan den Eerbaaren Raad aldaar te kennen ge-

geeven , dat hy niet van Adel was , ook daar voor niet begeerde

aangezien te zyn , maar dar men hem flechts voor een gemeen bur-

ger wilde houden , hoe wel het hem niet heeft moogcn gebeuren, zoo

dat hy teegen zyn wille en dank de weereldfche eerc heeft moeten ge-

nieten
, ja van de Hceren der Stad zelve zoodaanige eere is gegeeven.

Nu dit overgeflaagen , men bevind dagelyks onder de hand , dat wel de

aller fnoodfte en godloofte boeven , die arm en elendig
, ja gantfch

eerloos zyn , bankerottiers en guiten in waarheid zyn geweeft , dat ze

wederom tot groote rykdom , eere en Staat koomen , en noch hoog
verheeven worden , doch daar over heeft men zulke vuile , ftinkende

,

ongezoutene woorden niet uit gefpoogen , noch daar teegen geroepen , als

over den oprechten vroomen David , die by manier van fpreeken , in een
vinger tienmaal beeter is , als de andere in haar geheelc lyf en keven.
Ot hier nu geen aanzien des perzoonsis, en men na desweerelds waan, en
vlcefchelyke oogen oordeeid

, geef ik alle onzydige te bedenken , en daar
uit te oordeelen.

Wyders aangaande den openbaaren leugen der zynen , als dat ze
haars Vaders naam en leerc zouden verzaakt hebben , en naderhand
wederom bckenr , als het bloed-gerecht haar vraagde , dat ze wel anders
wiften te fpreeken , en niet bleeven by de leere van haar Vader en
Meefter , daar andere en meenige haar eere , lyf en goed by hadden op-
gezet, enz.

Daar op antwoorde ik : dat hier uit genoegzaam uwe bloeddorftige aart

aan den dag komt , ja , dat gy bloed-honden liever gezien had , dat ze
alle waaren omgebragt , en van het bloed - gerechte met gelyken vonnis
ter dood veroordeeld , dan dat de Heere haar door zyne voorzienig-
heid in het keven behouden heeft. Ziet , of gy nu niet in Caïns we-
gen gaat, en na den kinderen Edoms aait, die zeggen: rein af, rein af,
tot aan den grond toe : ja , die de verftootene dochter gelyk zyn , Pfalm.
cxxxvn.7. Doch uw vonnis was aireede uitgefprooken , dat alle degee-
ne die 'daar zoude koomen de leere Davids te verantwoorden

,
gelyke ftrafte

aan lyf en goed zouden ontfangen. Dat is vaft byu lieden omgegaan, met
noch veel meer. Wat dunkt ui. was 't hier niet wel te raaden het heiligdom
den honden te geeven ? of de koftelyke peerlen voor de verkens te ftrooyen ?

op dat ze de zelve mec haare vuile voeten vertrecden mochten , en zich tot haar

om-
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omkeercndc, hen verfcheure. Was dat de leere van Chriftus Matth. vi i. 5. j^JJS:
Prov. ïx. 8. Of was haar hier niet gclccrt voorzichtig te zvn, gclykdcflan-

gc , en zich van al zulke bloeddorftigc menfehen te wachten , Matth. x. ij.

Ook hebbenze haare Vaders zuivere leerc niet eeloochent , maar uwc gif-

tige (pinnen uitbroedzcl , en groovc leugens, die gy na uw verftand hun
op 't aller gruwzaamfte hebt voorgeltelt , de welke zy licht te looche-
nen hadden : want dat geene , 'c welk gy haar voorftelde , was uw eigen

,

en niet haar vaders leerc , zoo gy met onderfchcid en opcntlyk bemerken
zult in 't wedetleggcn der XI. Artykelen ,'dic ik den cencn na den ande-

ren , met reeden en bewys der Schrift , zal voorncemen en verhandelen,

rond uit bekennende, hoc verre myn geloof en verftand, vaneen ieder Ar-
tykcl gaat, wat ik daar in voor recht of onrecht houde, op dat uwer aller

laftermond eenmaal mag geftopt worden , en de waarheid van dien opentlyk
gezien en bekent zyn, op hoope, dat nu de tyd gekoomen is, dat men in

Geloofs-zaaken niet meer zoo bloedgierig zal zyn , maar voor zoo verre

het gcloove en gewceten aangaat, gantfeh vry gelaaten worden, om de tar-

we met het onkruid te zjamen , zonder uitroeyen , na den raad van Chri-

ftus , te laaten groeven , tot dat de Hecre ten dage des oogfts , zync
Engelen en oprechte gezanten zal zenden , die het onkruid van de tarwe
fcheidende , een iegclyk daar toe zy behooren , cindelyk zullen brengen,
Matth. xi 11.

Hier volgen nu de XI. Artykelen, die gy in uw lafterbock ftelt, met de
w cderlegging en Antwoord daar op gedaan.

Het eerfte Artykel.

I. Dat alle leer

e

, die tot noch van God, en door Mofes, of de Trofheeten,

ja door Jefus chriftus , z,yne Heilige Apoftelen en leerlingen z,elve ü gegee-

ven , T»U4 wankelbaar en onvolmaakt
,
ja ook onnut , om de Waarachtige en vol-

koomene zaaligheid te verkrygen , en alleen daar toe ingefttld , dat de men-

fehen ,
gelyk als kinders en jongelingen in tucht gehouden , en tot op deez>e tyd

in alle eerbaarheid of gevoed , en onderhouden -wierden. Doch dat de leere van
hem David Jorifz,. volkoomen en krachtig is , om alle menfehen , die de zelve

aan neemen, z,aalig te maaken.

Antwoord

:

Dat ontkennc ik , en zegge opentlyk , dat zulks Davids lecre geenzins is

geweeft: te weeten, dat de leere van God, (zy mag zyn gedaan door Mo-
les , door de Propheeten , door Chriftus , de Apoftelen , of zync leerlin-

gen,) zoude wankelbaar en onvolmaakt, ja ook onnut zyn : door dien ik

de leetc Gods verfta ftandvaftig , en niet wankelbaar te zyn , volmaakt , en

geenzins onvolmaakt , niet onnut , maar zeer nut. Want alle fchrift van

God in gegeeven , is nut tot leeringe , tot bejlraffing , tot verbeetering , en tot

onderwyzing in de rechtvaardigheid , op dat ook een menfche Gods z,y volkoo-

men gefchikt tot allen goeden Tverke. 2 Timoth. 111. 16. Ik weet wel, dat

ook de Schrift getuige , dat geen Prophetie der Schrift gefchied na eigen

uitlegging : Want daar is geene Prophetie , enz. 2 Pctr. I. daarom houd ik ze

ook niet onnut, of in haare Propheetifche woorden wankelbaar , als of ze

konde mifien.

Cccc z Maar
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jurMD. Maar ik moet u vraagen , ofons niet geleerd word, dat wy daar op wel zul-

len acht geeven ,
(teweeten, op het vafte Propheetifche woord ,) als op een

licht, dat in een donkere plaatzc fchynt , totdertyd, (merkt hier) dat den dag

aanbreekt, en de morgen fterre (fchynende hoe langer hoc klaarder) in onze

herten op gaat, 2Petr. i. 19. Ook gaat het eene licht (gelykgy weet) het an-

dere in klaarheid te boven. "Want een andere klaarheid heeft de zonne , een

andere de maane , een andere de fterren , enz. 1 Cor. xv. 41. Alzoo ook de

dienften overtreffen den anderen zeer in licht en klaarheid : gelyk als Paulus

verhaald 2 Cor. 1 1 1 . Want de dienft , die door de letteren dood , en de ver-

doemeniffe preedikt , heeft klaarheid : hoe zoude niet veel meer de dienft, die

den Geeft geefr , en de gerechtigheit preedikt , overvloediger in klaarheid zyn ?

Ja , hy is zoo overvloedig in klaarheid verhoogd , dat ook dat deel , 't welk

te vooren al verklaart was , niet voor verklaard was te achten , tegen de over-

vloedige klaarheid , die eerft in 't laatfte daar by koomt. Daarom zeg ik,

dat 'et een groot onderfcheid is tuffchen de eene klaarheid en de andere. Want
was daar geen onderfcheid, ja geen blijvend weezen, zoo behoefde Paulus

hier ook niet af te fchryven tot onzer leere, beftraffingenondcrwyzing. En
indien de eene klaarheid de andere niet overtrefte , zoo behoefden wy ook niet

van de eene klaarheid in de andere geleid en verklaart te worden : hoewel dat

alles van eenen Geeft des Heeren gefchied.

Ik bid derhalven , dat gy doch de Schriften van den hoog verlichten vroomen

manDavid, die wel en recht gefchreeven zyn, niet langer alzoo ten ergften

duiden en trekken wild , maar die in haaren rechten volkoomen zin (u 1. verbor-

gen) laaten ftaan. Zyn zin is nier, dat men geen acht zoude neemen op de Schrift

,

ofop het Propheetifche woord, datdaarfchyntin een donkere plaatze, maar
dat men voort vaaren moet na de getuigeniffen der Schrift, opwaffenen toe-

neemeninde kenniffe des lichts en dage Gods: dat men de morgenfterrc, die

in meerder klaarheid doorbreekt , niet vermindere, maar des te meer aanziens

geeve , op dat wy van daar tot de zonne der eeuwige gerechtigheid in een eeu-

wige klaarheid der eeuwige morgenfterre en dage Gods koomen mogten , daar

alle voorige lichten koomen op te houden , en tegen de klaarheid, die boven
alle klaarheid gaat, niet als ftukwerk werden gereekend, het welk op houd

,

wanneer het volkoomene tegenwoordig is.

Wilt gy nu breeder befcheid hebben , hoe het eene licht door het andere zyn
fchyn verheft, den eenen dienft voor den anderen moet ophouden, het oude
vergaan, en alles nieuw en vernieuwt worden, wat in den heemel en op aar-

den is , zoo leeft 't geen Paulus tot den Hebreen van het oude Teftament zegt

,

dat voor het nieuwe ophouden en verouden moet, hoe goed en heilig het in

zyn begin was geweeft. Doch wanneer het meerdere enbeetereaankoomt,
moet het mindere en geringere

,
gelijk de nacht voor den dag , weg wyken :

niet te min moet daar eerft het mindere weezen , zal het meerdere daar toe kon-
nen koomen : 't welk alle fchepzelen

,
planten , boomen en bloemen u te ken-

nen geeven, die altyd eerft van klein tot groot, van minder tot meerder op-

wafl'en , en ten laatftcn eerft haar volkoomentheid en fchoonheid in de groot-

heid voortbrengen en vertoonen : alzoo ook den opgang der zonne en maa-
ne, enz.

Dat gy nu vorder verhaald in het zelve artykel , dat David leeren zoude , dat

de leere die hier voor befchreeven is , alleen daarom gegeevcn zoude zyn , om
de menfehen, gelyk alskindersen jongelingen onderde tucht te houden, zoo
dat ze tot deeze tyd toe in alle eerbaarheid opgevoed en onderhouden mog-
ten worden. Doch dat David Joris leere volkoomen en krachtig zoude zyn

,

om alle menfehen , die de zelve aanneemen zouden , zaalig te maaken , enz.

Hier
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Hier op antwoorde ik aldus : dat gy niet alleen David Jorifz. woorden, J*«-ko.

maat ook de leere van Paulus ten allercrgften trekt en buigd na uw verdurven
tu' WDC •

verftand. Word niet aan de Galaaten , in 't UI. en I v. hoofddeel ver-

haald, hoe dat de Wet onze leider is geweeft tot op Chriftus, en dat, zoo
lange, als de erfgenaam een kind is, alsdan tullchen hem en een knecht geen
onderfcheid is, hoe wel hy een Heer is van alle goederen. Want hy is onder
Voogden en befchermers tot den tyd toe , dien de Vader gcftclt heeft. Alzoo
ook wy, wanneer wy kinderen waaren, zoo waaren wy gevangen over de
uitwendige inzettingedesweerelds, doch toen de tyd vervult was, enz.

Ziet, deeze woorden hebt gy in de Schriften van den vroomen David ge-

vonden , daar ze met verftand verhaalt zyn , waar uit gy uw vergift hebt gezoo-
gen, om hem met moedwil ftinkende te maaken. Maar hier meede word gy
zelve ftrydende bevonden tegen de eigen woorden van Paulus: gy moet zien hoe

gy dat zult verantwoorden. Is het dan waar,dar deWet onzen leidsman is geweeft

tot op Chriftus, zoo is 't ook waar, datChriftus ons meede begeert te geley-

den door den Geeft der waarheid : welken Geeft der waarheid hy belooft heeft

te zenden, op' dat de zelve den menfehen voort in alle waarheid zoude gelei-

den. Doch deeze Geeft word allerminft bekent, om dathy voordewecreld
onzichtbaar zynde , van binnen en niet van buiten waar te neemen is. Echter

blyft men veel liever by den voogd, by den Iydsmah, enbyChriftusnaden
vleefche , in een uitwendige letterlykc kennilTe , maar die zal niet beftaan :

want alle zodaanige kennifle moet noch ophouden , en de rechte innérlyke

erkentenis in den Geeft en in der waarheid te voorfchyn koomen. Want zoo
lange het voorhangzel, her welke is her vlcefch van Chriftus, (gelijk Paulus

tot den Hebreen x. 20. verhaalt) niet weg gedaan word, zoo mag men het al-

lerhciligfte rtièt te zien krygen , noch dat onbeweeglijke Ryk ontfangen,

Hebr. xn. 27. waar in de réchte vernieuwing gefchicden zal. Daarom ge-

lukzaalig, die met Paulus , zCor. 1. zoo verre gekoomen is, dat hy zeggen

mag : Van nu voortaan kennen Tvy 'niemand na den vleefche : en indien wy ook

Chnftws gekent hebben na den vleefche , zoo kennen T»y hem nu niet meer.

"Daarom , is iemand in Chrijlus , zoo is hy een nieiïle fchepzel : bet oude is ver-

gaan , ziet het ü alles nieui» gemorden. Waar nu de vernieuwing des herten

en der zinnen te rechte is eefchied , daar zyn alle dingen in een waarachtig

weezen verandert , en de Geeft van Chriftus na de belofte ontfangen , het

Nieuwe Teftament beveftigt, en opgericht , beelden en fchaduwen, ja alle

dat letterlyke weezen door het nieuwe Geeftelyke vergaan , en her onvolmaakte

ftukweik weg genoomen
;

ja wat meer is « den aanvang van 't Chriftclyke

keven te rug gclaaten , en ter volmaaktheid voort gevaaren, 1 Cor. xm.
Hebr. vi. 1. Doch dewyle bewyflyk is , dat Chtiftus tot zyne leerlingen

toen noch niet heeft willen zeggen , 't gecne hy wel te zeggen hadde , om
dat zy zulks niet verdraagen konden , heeft hy ten laatften belooft eenen an-

deren Troofter te zenden , zeggende met uitgedrukte woorden
, Job. xvi.

Indien ik niet jfetb en ga , zal de Troofter niet tot u keomen : maar indien ik

van u Tvech gaa , zoo zal ik hem tot u zenden.. Hier uit zier men klaarlyk

,

en ftaat onfeilbaar te befluiten , dat noch de volkoomerie kennis verborgen

en niet verkreegen was. Zoude dan de vroome David niet moogen fchry-

ven , en betuigen 't geene de Apoftelen zelve ook getuigt hebben , 1 Cor.

xm. dat de Profeetien zullen ophouden, dat de Taaien zullen ophouden,

en de kennifle zal ophouden , dat alle haare weetenfehappen niet dan ftuk-

wetk , alle haare voorzeggingen niet dan ftukwerk zyn geweeft , de welke

voor het volmaakte moeften ophouden. Neemr gy dar zoo kwaalyk, dat u

dit tot een opmerking van den vroomen David word voorgehoaderi , op

Cccc 3 dat
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jaar aio. dat gy tot opNvaffin2 , en volmaaktheid in 't Chriftendom door den Geeft

der waarheid en des verftands mogt geleid worden , en gebracht tot meer-

der kenniffe van u zelven en van God : of zyt gy verder gekoomen , als de

Heilige Paulus ? die zelfs bekende, dat hy tot dien tyd geen volkoomen

kenniffe van zich zelven had : doch dan (zeyt hy) z,al ik kennen
,
gelyk ik

gekent ben
,
gelyk hy noch klaarder op een andere plaats zegt , Phil. 1 1 1.

12, 13, 14. Wat kan men u meerder zeggen i Doch wilt gy brceder on-

derrechting hebben , zoo leeft eens des vroomen Davids wel gefchrec-

vene Schriften , met een onpartydig oordeel beeter over : beziet wat hy

fchryft in zyn mnderboek : leeft dat
,
gelyk u de Voorrecde daar van aan-

wyft. Desgelyks ook het boek van de Schepping , daar in ook verhaald

word een t' zamenfpraak tuffchen Gods Geeft , ftemme en liefde , en

den verloorenen menfche : als meede een t' zamenfpraak tuffchen een God-
geleerde , een Bybel - geleerde en een konft - geleerde , daar in u de grond

der waarheid duidelyk genoeg te kennen gegeeven word. Nu , het moet

zoo lange verborgen , verzeegeld en beflooten blyven , tot dat de Heilige

Gemeente gezuivert , u de oogen geopent , en het dekzel der blindheid van

uwe herten genoomen word , dan zult gy eerft zien, wat gy gelaftert en

teegen gefprooken hebt. Doch ik moet u hier noch een zoodaanige Texr,

dien gy zegt te geloovcn , tot een naader overweeginge bedenken , uit de

Heilige Schrift vernaaien. Is 't dat gy de zelve nu nut en dienftig acht, zoo

laat u die onderwyzen.

Hebr. vil. 15,16,17,18,19.

En bet is noch klaarder , dat na de ordening van Melchizedech een ander

Pnefier koomt , die niet na de Wet des vleefchs ,
• enz. >

1 Cor. xi ii. 10.

Wanneer home* zal 't geen volmaakt is 3 da» zal het Jluktverk ophou-

den , enz.

Hebr. vi. 1.

Daarom laat ons de leere van het begin van Chrijius
y enz.

Volgt de befchuldiging van het II. Artykel.

Vorder , zegd gy , dat hy de Tnaare chriflm en Mesfias , de geliefde Zoone

des Vaders , in den welken hy een T»el gevallen heeft , is : niet uit het vleefch

gebooren ., maar uit den Heiligen Geeft , en den Geest van Chrifius Jejus ,

Teelke Geelt van Chrijlus , toen hy na den vleefche te niete is gcTvorden , van
den Vader op een zeekere plaatze , die alle Heiligen verborgen Tvas , is geblee-

ven , tot op deezen tyd behouden , en nu Aan David Jorifz. geheel en al gegee-

ven , en in zyne ziele in gegooten.

Antwoord.

Dat den vroomen David Jorifz. ergens zeggen of fchryven zoude , dat

hy de waarc Chriftus en Meffias , de lieve Zoone des Vaders zoude zyn , is

opentlyk geloogen
, gy hebt dat nergens in zyne Schriften gezien noch ge-

leezen ,
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keren , maar wel her teegendecl' Leeft maar eens het "fri&lki van den J^md.

voornoemJen David, aangaande zyne zendingen, beginnende aldus : Daar
ik vaa God (in mynen oog alleen ,) enz. en de andere ftukken meer , daar van
noch veel voor handen zyn, gy zult het wel anders veraecmen , indien gy
maar wilt. Dcsgelyks leeft een {tukje , uitgegaan in 't jaar 1542. begin-

nende : Een zeer goede 'vermaaning of onder^yzing voor alle goedTcilli're God-
vruchtige herten des Geloofs , enz. Van gclyken , dit is den -weg , den zei-

len gaat, enz. Beziet daar , wat de vroome David van zich zelve houd,
en wien hy voor den beloofden waaren Chriftus en Mefllas uit roept.

Want daar luiden zyne eigene woorden aldus : Die dan van den Gezxlfden

gedachte Davids niet is , den Geest van Chriftus niet heeft , behoort God met
toe : noch is ook niet van zyne gemeente , ó neen : hier meede Tvord David
Jorifzoon met gemeent na den vleefche , die als andere menfehen in zonden

ontfangen in gehooren is , en de genaade Gods , even als een ander menfeh , van
neoden heeft : maar de beloofde David , Gods Zoon , die van den Geest , in 't

Woord des hevendigen Gods ge booren , een plante der gerechtigheid , een Zoon

des A'iirhetligstcn Geloofs is , den nieulven menfche van den Heiligen Heemel.

Die David jortfzoon zoo vod, als een ander ontfangen heeft, bid, dat hy ge-

naade by den Heere door de barmhertigheid vinden mag. Ziet , dat zyn an-

dere woorden , die tcegenftrydig teegen u aanftreeven , en haar zelven uit-

leggen, zoo dat men ze op geenen anderen zin duiden of trekken kan, 'ten

waare met moedwil. Of meent gy , dat de vroome David hier alleen is

uirgeQooren , dat hy den Geeft van Chriftus niet zoowel als een ander mag
ontfangen? door welken Geeft men roept, Abba, lieve Vader, en tot een

Kind Gods van God gebooren word. Zegt eens, waar wilt gy met deeze

fpreuken heen, die nochtans in de letterlyke Schrift begreepen ftaan ? Waar
uit men genoegzaam bewyzen kan , dat een weedergebooren menfeh, een

Kind en Zoone Gods, ja een Geeft met God is , door de gemeenfehap der

Goddeh ke natuur en der genaade Gods , uit het Geloove , zoo dat haar

door liet Geloove zulk een macht gegeeven is 3 om kinderen Gods te wor-

den, en genaamt te zyn: 't welk genoegzaam blykt uit deeze Texten , die

jv moogt na leezen : als Pfalmlxxxn. verso. Johan. 1. 12. Johan. m.6.
1 Cor. vi. 17. Rom. iix.9. 2C0r.v1.18. Gal. 11116. 1 Joh. 111. 1. Ver-

ftaat nu, O gy valfche Schriftgeleerden , wat dit alles te zeggen is, en ge-

looft nu de Schrift , daar gy zoo veel van roemt. Hebt gy nu ooren om
te hooien , zoo hoort noch vorder , Apoc. 1 1 1 . 1 2. en 2 1

.

Volgt de beschuldiging des III. Artykels.

Derhalven is hy de geene , die het huis Davids , en de voorige kinderen van
Levi , (

naimentlyk die zyne leere aanneemen en navolgen
,
) te gelyk met den

naaren tabernakel Gods in den Geest Tveederom zal oprechten : niet met het

huis en lyden
,
gelyk Chriftus gedaan heeft : maar in enkele zachtmoedigheid,

en met liefde en genaade van den Geeft Chrifti , Teelke hem van den Vader ge-

gaven is.

Antwoord

:

Ziet , hier aard gy al wederom na de fpinne , die het kwaade uit het goe-

de zuigt, en niet alleen des vroomen Davids, maar ook het getuigenis van

vroome Propheeten verdraait en tecgenfpreekr. Hebt gy niet geleezen wat

de Propheet jefaias in- zyn lviij. hoofddeel vermeit , van den geenen ,
die

daar
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jur md. jaar onder andere woorden zeggen : Waarom vaftett T»y , en gy bemerkt het

niet ? Waarom doen i»y onze lighaamen leed aan , en gy "Veilt 'er geen acht op

geeven ? Maar war word haar voor antwoord toegevoegd 5 Dat moogt gy

leezen en zien , of de Heer ook een welgevallen heeft , dat een menfeh zyn

lighaam kweld, en zyn hoofd laat hangen als een bies \ of in zak enaflfche

gaat leggen ? Ziet , of het met zulke uiterlyke dingen gedaan zal zyn,

't geen den Heere wel gevalt? let daar op, of daar meede allerley zwaarig-

heeden worden weg genoomen , zoo dat men niemand meer met vingeren

na wyft , noch kwaalyk fpreekt ,
gelyk gy lieden hier doet , meent gy hier

meede den Heere te behaagen >. of te ontfangen , het geenc de Heere zynen

geloovigen belooft heeft ï Wat is dat , moogt gy vraagen ? Ik antwoorde,

dat geenc, dat gy in den geloovigen fpots wyze verloochent en fchandclyk

veracht , dat door de zelve weeder op getimmert zal worden , dat lange

woeft geleegen heeft , en dat ze grondveften zouden , die altyd bly-

ven , dat ze genaamt zullen worden als die de tuinfehutting herftellen , en

de weegen verbeeteren , dat men daar woonen mag , Efai. lviij. en lix. 3.

Decze zullen de rechte Priefters des Heeren genaamt worden , en men zalze

heeten dienaaren van onzen God. Is 't nu zaake , dat gy deezen vroomen

David nier voor zulk een geloovigc houd , noch hem voor eenen rechte

Boode Gods wilt erkennen of aanneemen, 't welk voor u zelve kwaalyk zal

uitvallen: het zal evenwel onder de hand alzoo bevonden werden , dat hem
God tot een dienaar uitverkooren en gezonden heeft

, gy moogt het geloo-

ven of niet. Wyders , dat gy fchryfe van den Tempel Gods, den "Welken by

in den Geeft Tveeder oprechten z,al , doch niet met het kruis en lyden
,
gelyk als

Chrijlut gedaan heeft : Ziet , dat heeft hy ook zoo niet gefchrcevcn of ge-

leerd , het zyn uwe verdichte openbaare leugens : want het teegendeel is

genoegzaam verklaard , door dien veele daarom hebben moeten lyden
,
ge-

lyk gy van dqt zelve , tot uw fchande , op Fol. 15. een getuigenifle hebt

gehad , dat 'er meenige eere , lyf en goed daar by hebben opgezet , en zulks

met hun bloed betuigt, enz. Doch dit is waar, dat niet alleen de vroomc
David, maar ook de H. Schrift op veele plaatzen betuigt, dat men niet al-

leen door zulk uitterlyk kruis en lyden raag God genoeg doen , dewylc

Chriftus voor ons met zyn onfchuldig bloed daar in heeft genoeg gedaan,

dcrhalven wy met onze onryn bloed daar toe niets moogen helpen of uitrich-

ten , maar wy moeten geduurig dagelyks het kruis opneemen , en het fter-

ven van onzen Heere Jefus Chrütus in onze lighaame over alomdraagen. Van
welke grond de genaamde David zuiver heeft gehandeld in een boekje ge-

naamt Catechefis , dat is , onderwyzinge in een t'zaamenlpraak tuffchen Va-
der en Zoon , enz.

Aldaar kond gy den grond zien , of alle leeren haar behooren te (trekken

tot afftervinge van den ouden menfche, en tot een herleeving van den nieu-

wen menfehe. En nadien gy ook zelve getuigt Fol: 35. Dat David voor

eerft en voor al zeer yverig en ernftelyk geleert heeft van zich zelve af te

fterven en verloochenen , zoo verwonderd my niet weinig , hoe gy deezes

vroomen mans wel gefchreevc Goddelyke gefchriften , zoo verkeerd hebt

konncn neemen , en ten ergften duiden. Nu wel aan , het moet geleeden

zyn , de knecht is niet beeter dan zyn Heer. Doch dat zeg ik noch ten

overvloed , dat ik bevinde , dat vleefch en bloed niet gaarne wil aan het

fterven en verloochenen van zich zelve : want dat liefllyke eigene verkoo-

rene leeven met zyn luft en begeerte ftaat men niet gaarne af: en daarom
lyd men niet gaarne in het vleefch , maar veel liever uitwendig aan het

vleefch , op dat men daar van roem bekoomen mogte : daar in gelykendc

Baals
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BaaJi Patpen « ffriefters, die haac /elven met i en priemen (raken , na

luucu *«!•» het bloed daar navolgde, iRcg.xtia •>,. En riet, .il

zulk 111 ei Uk lydcn is waarlvk van WCUÉg nutti. hcid , en daarom moogr gy
dec 1 1. t wel overleggen en beeter bedenkm, alsi(,, r mi • iivtr. \j. z.

Gal.vj i". Leeft voorts Kom. vj. -bezin daar , waar in her rechte
[.ruisen derven bertaat

De beichuldiging dei IV. Aitykcls.

Pt.' !.r de mic'';t r. m z-ttltg ie mutktn of te verdoemen , de zonde te

teven cf' te behouden : en d.tt Irj dttrom die geene fr.n , die ae gunffibe

Heeretd ten jomBtn Jj: CMmV ocr.Uelen.

Antwoord.

Dat de vroomc David zulks in /ync Schriften zoude gefchrceven , ofanders

|

geze^i nebbe 1 , tcwceien, d.u hy geweldofmachr zonde hebben . omza
te nii.kri < t te verdoemen , isccnopcnbaarc vemerde leugen, van 11 , nviii-

hn flecteerden, daar by jcitclt. Doch ik beken , d.itdc vroomc man wel

Hl de Schrift verhaald heeft, daar ^ezeed word : Joh.xx 2.. — ontfangtden

eest , den Trelken gy de zonde , en/. M.ittlv xvj. 19. enxiix. iS. Ziet

dit is een ^edtiutiüc waarheid , want de zelve Schrift brengt izv tot uw cige ver-

Oordechncc by. O a,y onijczondcnc Predikanten ! gy die u zooiioutclyk en

vc r mcetelyk, als dienaars in plaats van ChmhMklt , en aan het volk de vcr-

geeun;» der zonden verkondigt: of anders, waar tncdicnddcopnccmine; en

de untluuing, of bet bannen in uwc Gcmcenteo ï Sirydcn uwc woorden niet

tccic 1 uw zelve : en maakt gy U /clt's bier niet krachteloos \ waarlvk ja.

V. aangaat , dit de vroomc David /<nidc gefchrcevcn hebben , dat by de

c veezen zoude, diedcgantfcheweercld ten jongden dagezoude ooidec-

n, enz daar mo zyne eigene kleine ontfchuldiging in net 7. Attykel

\.\\\ kezen, daar /al hy u zclvcn door zyne Schriften genoeg van onderrech-

h uhnfc daar niet
, geJyk als gy hier doet. Het is klaar, dat Paulus

iL<r.M 1 \crlii.ilt, dat de Heiligende wccreld zullen oordeelen. Weet gy
ntet (zcgdhy)<f*/ ny over de

{
E>:gelen oordecltn zullen? Van gclyken ,Sap. iij. 7.

Matth.xix 2$.

De befehuldiging des V. Artykeb.

Pst driftUt Jefus datrom vt» den lader ü gezonden , et; in 't vleefeh ge-

koomen , op loor z)ne leere en Circ»;«>:icn der Heil.ge Stcrtmenten , de

en , de Trelke met mtthtig genoeg Tfagren , of ver

-

olkoomene leere te begrypen , tn bedding of tucht zoude houden,

tot den tji dtt DdVtd Joris zoude koomen , die de vollcoomcn en kruhtige icere

t.xn den dt* krengen zou. e, en den menfchen tot een volmtaktbetd brengen ,

en me: "ntjje vxn God , en van Dtvtd Jortfz, vervullen.

Antwoord

:

Dit zvn uwc uit£ctrokkcnc , vallche en by een geraapte , verzierde leugens,

die gy zelve uil ote nydighcid hebt verdicht , maat niet die de vroomc

David lorifz h chreeven. Men zal by ondervinding wel anders be-

ien", vermits zvnc Schriften God lof) noch mecfr in weezen zyn , die

pamfchclyk nier op zyn mcnfehclvke perzoon, maaralleen en gchcellyk op

II. Pal. Dddd den
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u"°: den Geeft van Chriftus , de eeuwige waarheid , wyzen , en aanleiding gee-

ven: ook in alle dingen volkoomen onderfcheid genoeg geeven, aan alle na-

vorfchende bekommerde herten , die de waarheid Gods oprechtelyk zoeken

en beminnen.

:ot MDC.

De befchuldiging van het V I. Artykel.

Doch dat zoude niet menfehelyker tpyze gefchieden
\

gelyk voormaals door

\efui Chriftus , maar door den Geest en een verborgene T»yze , die niemand ver-

ftaan Iconde, da» de geene , die aan David Jori/z. geloofden en zyn bevel vol-

deeden.

Antwoord

:

Hier bekent gy immers zelve, dat de vroome David , op den Geeft Gods heeft

gedreeven, niet menfehelyker wyze, gelyk gy hem valfchelyk hebt na gegee-

ven , maar op een verborgene , en geeftclyke wyze , volgens uw blind en

vleefchelyk begryp. Hoe koomt het , dat gy dan zoo ftout en verkeert , tee-

gen uw eigen getuigenis , alle dingen na uw menfchelyk en vleefchelyk gehoor

oordeeld , en noch boven dien , over deeze leugen fpreckt en fchryft , even of

hy alle dingen, die van den Geeft fpreeken, op zyn eigen perzoon gefchree-

ven of gefprooken hadde. Waar leeft gy ergens in des vroomen mans Schrif-

ten , dat hy aan zich zelven wil gelooft hebben ? Hy hadde (dat is waar) wel

gewilt, dat men niet alleen aan den Vader en den Zoon, maar ook niet minder

aan den H. Geeft zoude gelooven, en het bevel Gods na koomen. Het welke

voor een iegelijk in zynen tyd ,
goed , nut en dienftig is in alle gehoorzaamheid

te volgen. Ook zegd hy opcntlijk genoeg in zyn gedrukte handboekje Fol. 138.

aldus luidende : Daarom T»il ik , dat gy niet op my , noch op eenig perzoon zult

zien , maar alleen het ivoord , en van loten het koomt , Tvaarneemen : en die het

fpreckt , zul zich dieshalven ook niet laaten voorftaan, enz. Van gelijken op
een ander plaats in 't zelve handboekje, Fol. 52. zegthy: Ziet geen perzoon

,

maar de "waarheid en tvysheid aan , enz. Hier uit is kennelijk genoeg, dat hy

aan zyn perzoon niet begeerd gelooft te hebben , maar alleen aan het Woord

,

den Geeft, en de Waarheid. Dat gy my niet en acht (fchryft hy noch in het

zelve hand-boekje) dut reeken ik myns perzoons halven zeer weinig, doch daar

door zult gy u zelfs voor God en zjne Engelen , te fchande en in verachting

brengen. Want God heeft my met zyn Woord , Geeït , en verftand verziert
,

en dat gy my daar in niet aanziet , en uw eigen ge/hap en gekal , met uwen

fchynheiligen fchalkgeest , of eigen vleefchelyke zin en Ttille liever hebt , of
beeter behaagt , dat zal u tot een groot verdriet gedyen , zoo gy alle niet voor

u ziet , bedenkt eens hoe gy daar meede vaaren zult, enz. Ziet , dat heeft

hy zyne eigene kinderen geleerd. Wat zegt gy nu hier van ? O gy valfche uit-

leggers en verdraayers van des vroomen mans woorden ! Wel te recht zyt gy
degecne, die zelve niet ingaan , en ook niet toelaaten wilt, dat een ander in-

gaat. Wee, ja wee ulieden! wanneer wilt gy u eenmaal lecren fchaamen

,

en uw eigen vleefchelijkc, cenzydige, valfche oordeel afleggen r Denkt gy
niet dat een vleefchelyk menfeh niet goeds en fmaakt van den Geeft, dat 'et

hem maar een dwaasheid is , en dat hy 't niet begrypen kan
, ja niet erkennen ?

1 Cor ij. Nu uw onverftand zal noch alle menfehen openbaar worden , dan zal

u eerft het ivee treffen , dat de Heer voor langen tyd , over u uitgefprooken en

geroepen heefr.

De
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De befchuldiging van het VII. Artykel.

Om zulks te beWeeren , misbruikt hy ctmgc plaatzen der Schrift , en getui-

gentfjevande zelve, (zoo bektnt u in alle zaaken ,) even of Chujlus en zyne

Apoftelen nut op laar zelf , en altyd op de Kerken, maar op de toekomst van
Davtd Jortjz. met de Schriften , die hy in 't licht heeft gegecven , hadden

geduid.

Antwoord

:

Dat gy den vroomenDavid van 't misbruiken der Schrift (daar aan gy noch-

tans zelve fchuldig zyOgaat befchuldigcn , is niet te verwonderen , nadien gy
des vroomen mans reedenen, na dcTa.il van den H. Geeft, niet vctftaat of
kent, door dien het de Heer voor ulieden, ó gy eigen wvzc! heeft verbor-

gen. Daarom handcld gy hier in, even als \oormaals uwc meedc broeders,

devalfche en nydigc Schriftgeleerde gedaan hebben , die altyd de reedenen van

de vroome Prophecten verdraayende , de zelve valfchclijk befchuldigende
>

onder zulken ichyn veroordeelden , daar door ze het rechtvaardige oordeel

Gods op haaren halze hebben gehaald.

Vorder wanneer gy fchryft , dat de vroome David alle Schriften op zyn per-

zoon en Schiften zoude geduid hebben, en niet op den Geeft vanjelus Chri-

ftuscnzyneleedemaaten, ofte de kerke, enz.

Is van u een groot onverftand , ofeen ftoute en onbefchaamde leugen : want

gy oordceld hier na uw vleefchelijk en blind gezicht, niet willende weeten,
dat David alleen wyft op den Geeft der waarheid: dierhalven gy deezen Tcxt
ook niet wel overwcegd , of mocdwillens vergeetenhebt, Joh.xiv. 16. ibid.

v. 27. Joh. xvj. 12.

Bcfchuldiging des 1 1 X. Artykels.

Derhalven maakt gy u beftuit aldus : Indien de leere van Chrijlttt en zyne

Apoftelen , de Waarachtige en volkoomene leere Tvaare geWeeft , zoo iv.-u ook de

kerke , die door de leere van chriftut en zyne Apoftelen opgerecht en gebouwt

ii , wel ftaande gcbleevcn , en met -wederom vernietigt : want de "Vaaare

kerke , konnen ook (gelyk Chriftus )cfus zelve zegt) de poorten der helle niet

overweldigen. Ku is 't immer zon»e klaar , dat de Antichrijt de Apojloltfche

leere en het gebouw , tot in de grond toe uitgeroeit heeft , gelyk het zelve {zegt

hy) in het Paufdom klaar te zun is. Paar uit hy meent klaarder te bejlmten
y

dat der Apoftelen leere en gebouw of timmering vergeefs en onvolmaakt is , dat

David jorifz. opgerecht en te voorfchyn gebracht heeft.

Antwoord :

Ziet, hier volgd gy al wederom moedwillig uwen ouden giftigen flangen

aart, die zyn fenyn uitfpouwt, en zingt uwen ouden lofzang. Zeg doch,

waat heeft de vroome David gezegd of geleerd, dat de leere en het gebouw

der Apoftelen vergeefs zoude zyn 5 Maar wel ter deegen heeft hy het tegendeel

geleerd , daar 't noodwendig alzoo van 't kleine moet beginnen, en met

het grootc voleinden. Want dat hy gcfchieeven heeft , dat het begin

van'tChriftelijke keven , noch het einde en de volmaaktheid niet en was,

is met bcfchcidenthcit recht gefprooken en gefchrecven. Want was haar ge-

bouw volmaakt geweeft , zoo waaren alle die kevendige fteenen , die daar na

Dddd 2 noch

Ja ar MD.
(ut MDC.
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jurMB, noch gekoomen zyn, veel te laat gekoomen, ja zy hadden niet eens tot het

geeftelijke huis Gods gereekent konnen worden. En indien ook te dier tyd alle

dingen volmaakt waaren geweeft , zoo moeften wy nakoomelingen voor al

daar buiten blyven , en niemand eenige zaaligheid meer hebben te verwachten

:

Doch nu blijkt het tegendeel. Op dat gy ook weet , hoe gy u zelve in beide

deelcn tegenfpreekt , zoo is 't openbaar , dat 'er veele door den Geeft van den

Anti-Chrift vervallen en verdorven is. En indien 'er niets vervallen , verdor-

ven en verwoeft waare , zoo pafte het u ook geen Reformatie of verbeetering

in de kerke in te voeren : daar al uw dagelyks roepen en fchreeuwen is van her*

ftelling en verbeetering teegen den Roomfchen Antichrift. Nadien dan door

ondervinding waarachtig is , dat de gruwel der vetwoeftinge noch in vcelen

ftaat aan de Heilige plaatze, waar van de Propheet Daniël gefchrceven heeft,

en Chriftus ons bevoolen heeft acht daar op te geeven , zoo kan ik ook niet te-

gen de waarheid fpreeken , ziende dat de zelve nedergeflagen , hy een iegelijks

roofhad moeten zyn , die het woord der waarheid door het Geloof heeft aan-

genoomen : zoo dat recht en gerechtigheid niet hebben moogen te voorfchyn

koomen : na dien den afval van God hoe langer hoe meer gefchied , en de

nacht der menfchelijke duifternifle, hoe langer hoe meer is ingebrooken
, ge-

lijk de vroome David dat zeer wel bewyft en grondelijk verhaald in een gedrukt

boek
,

genaamt : De eerfie zullen de Uatjle zyn , en de laatfie de eerfie

:

Aldus getuigt ook den Apoftel Paulus van deezen gruwelijken afval zelfs met

decze woorden , 2ThcfT ij. 3. Laat u van niemand verleiden in geenerlyeity-

ze: T»ant hy komt niet
,

(naamentlijk , den dag of verklaaringc van Chriftus

met zynen Geeft
;
) 't en zy dat te vooren den afval koome , en de menfebe

der zonde , en het kind der verdoemenis geopenbaard T»orde , die daar ü een

ivederl»aardige , enz.

Hier uit blijkt klaarlijk, dat den afval van Chriftus eerft moefte voorgaan

,

en ook eenfdeels voor gegaan is , waar van gy zelve in veele van uwe boeken

,

ja noch in uwe dagelijkze preedikingen getuigenifie geeft : want waarom is 't

anders , dat gy alzoo tegen de leere van den Antichrift roept en fchreeuwt , hoe

wei gy zelve de rechte dienaars van den Antichrift mcede zyt.

Vordc-rs aangaande, dat David leeren en fchryven zoude, dat de leere van

Chriüus en zyne Apoftelen , de waare en volmaakte leere (in den Geeft en waar-

heid , en niet in letteren beftaande) vervallen zoude zyn , is na myn bedunken
ook des vroomen Davids leere niet : want zoo weinig als de Wet Gods, wei-
kers geeft en lecven meede gecftelijk is, vervallen mag , zoo weinig kan ook
het woord van Chriftus en zyner Apoftelen vervallen: want het woord Gods
blijft in der eeuwigheid. Doch wel verftaande , datdemenfchedaarvanwel
afvallen , en wy ook meer op den Geeft en zin Gods te zien hebben , als op de

letteren en zin des vleefchs, weetende dat de letter dood, maar de Geeft lee-

vendig maakt , en dat de wet door het vleefch is gekreukt , en dat ook het

"Woord om onzent wille is vleefch geworden, 't Welk van weinige is in gezien

en verftaan. Daarom ook by veelen geen onderfcheid gemaakt word tufichen

de letter en den Geeft , 't welk een groote dwaasheid en blindheid veroorzaakt :

want zy zien niet dat de letter en de verbeeldende fchaaduwe ophoud ,
ja de

kenniffe van Chriftus na den vleefche : ook dat alle weetenfehap en Prophetee-

ringe maar ftukwerk is : en dat eerft alle dingen door den Geeft en waarheid in

zynehoogfte volmaaktheid ftand houden : gelijk ik genoegzaam in de beant-

woording van het eerfte Artykel heb beweezen. Laat het derhalven daar mee-
de genoeg zyn. De Geeft heeft door den Godzaaligen David hier van over-

vloedig genoeg gefchreeven : Leeft het boek van de Uitvloeyingen van de

Fropheetifche Fonteine, en ecnTraffait handelende van het rechtvaardigen in

Zion
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Zion en Jerufalem : Aldaar zult gy den grond hier af breed genoeg ontdekt Jaf M°

vinden. De Heerc zy eeuwiglijk gepreezen , voor dat die noch behouden
tocMDC

zyn , ja meer als gy zelve wel gemeent ofgehoopt hebt : want gy meende het

alles uit te roeyen, 'twelkuonmoogelyk was, en ook eeuwiglijk onmooge-
lijk zal zyn. Nu, de volgende tyd zal de waarheid vandeezenklaadijkaan

den dag brengen.

Hier volgt de befchuldiging des I X. Artykels.

Hy heeft ook gezegd , dat hy veel booger Tets als Johannes den Doofer en alle

Heiligen , die voor hem hebben gefveejl : Tvant de minfte in het Ryke Gods is

meer dan Johannes
,
gelyk chriftus zegd : Naamentlyk, onder den geene > die van

vrouTven gebooren zyn , is 'er geen opgejlaan , die meerder en grooter is als Jo-

htnnes den Doofer. Doch de minfte in 't Ryke Gods , is meer dan Johannes , enz,.

Die zelve zoude zyn David Jorifz. : Tvant zyn ryk zoude zyn een heemelfch

volkoomen ryk. Daar uit bejluit hy vorder , dat hy niet alleen meer moefi zyn

als Johannes , maar ook als Chrijlus zelve , T»elke van een vrouwe uit het

vleefch gebooren is , maar hy uit den Heiligen Geejl Heemelfch gebooren , en

Ut een chriftus gezalft.

Antwoord

:

Dewylegy zelve belijd, dat Chriftus gezegd heeft , dat de minfte in het Ry-
ke Gods, meer is, als Johannes de Dooper, hoe komt het, dat gy de woor-
den van Chriftus niet gelooft, maar u daar aanftoot, en ergert? Daarover
verwonder ik my, dewyl gy bekend, dat de vroome David zichzelven den

kleinften David, en niet den grootften noemt, hoe gy dan zulke opgezette

boosheid en nyJigheid tegens hem betoont, en alzulkc fchandelijke leugens

tegens hem verdichten derft ? Doch gy (preekt hier niet alleen den vroomen Da-
vid tegen, maar ook de eigene woorden van Chriftus, 't welk zeekerlijk te

kennen geeft, dat gy de woorden van Chriftus geenzins gelooft , ja dat gy zel-

ve noch van den kleinften, noch van den grootften in 't Ryke Gods weezen

kond ,
ja ook , dat gy daar toe niet behoord. Waarom dan eenen anderen

,

die zich, na uv zeggen, den kleinften maakt, te oordeelen, te blaameeren

,

te fchenden en beliegen, fchryvende, dat hy zich zelve meer , jahooger als

Chriftus gehouden heeft: Is dit nu ook in alles oprecht gehandeld , en getui-

genis der waarheid gegeeven 5 of word gy nu hier in uwe eigene woorden ge-

vangen, verftrikt en te 1'chande gemaakt? Zegt gy groote loogenaar, waar

bebr gy ooit in Davids Schriften zulks geleezen \ Waar ftaat in zijne Schriften

gefchreeven , dat het Rijk van David Jorifz. een heemelfch volkoomen Rijk

zou zijn 5 Waar zegd hy , dat hy tot een Chriftus gczalft is geworden ?

Schaamt u doch eenmaal zulke leugens te liegen , die men met handen taften

kan. Leeft eens zijne groote en kleine ontfchuldiging , en ook het boek des

Wets , daar zult gy wel wat anders in gewaar worden , indien gy niet door

haat en nyt verblind waart.

Maar Tvat helpt iemand kaars of bril „ Wanneer hy toch niet zien en Tvil?

De befchuldiging des X. Artykels.

Hy zegt ook dat alle zonden in den Vader en Zoon gedaan , knorden vergee-

ven en Tvech genoomen , gelyk Chriftus zelve getuigt , maar de zonde in den

Dddd 3 H. Geeft,
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j ur md. ^ Geeft
,

f £Af js j ^ j&oafcfe f«g£» David Jorifz. begaan , >frd nimmermeer

vergeeven , »orh hier noch in de andere Tteereld. Want hy bejluit ( zegt hy

)

dat hy vee l meer moet zyn , en hooger , als de Htere Chrijtus.

Antwoord

:

Dit zyn al wederom opentlijke loogens , dat David Jorifz. zulks van zyn per-

zoon gczegt zonde hebben. Dat zoude men in der eeuwigheid niet konnen

bewyzen , naam entlijk , dat hy zoude gefchreeven hebben , dat door de zonde in

den H. Geeft, die niet vergeeven zal worden, geen andere zonde te verftaan

is, dan die tegei David Jorifz. begaan word. En dat hy gezegt ofgefchree-

ven zoude hebben , veel meer en hooger als Chriftus te zyn , in welk boek of

Schriften hebt gy zulks ooit geleezen? zal ik 't u zeggen ? 't is geweeft in uw
eigen valfch, verzierde, opgemaakte leugenboek , maarniet in desvroomen

Davids Schriften. Doch dat is wel waar , dat hy gefchreeven en gezegt heeft

,

nu
ft,

dat de zonde , die tegen den H. Geeft gefchied , noch hier , noch hier namaals

zal werden vergeeven: engelijk hy zelve fchryft, uit de eigene woorden van

Chriftus , die ik u hier noch een maal ten overvloed moet voordellen , gy moet

die gclooven ,
gelijk gy alle woorden van Chriftus gelooft. Leeft Matth. xij.

31. Daarom zeg ik u lieden , alle zonde en UJleringe zal, enz. Mare. iij. 28.

Luc. xij. 10.

De befchuldiging van het X I. en laatfte Artykel.

~D.it de Echte ftaat vry is , en niemand door den zelven aan een vrouw al-

leen 'verbonden is : Van gelyken , dat de voortteelinge der kinderen gemeen is
,

aan den geenen , die door den Geeft van David Joris Tveeder gebooren zyn.

Antwoord:

Met openbaare leugen hebt gy uwe Artykels begonnen , met openbaare

leugen moet gy die ook eindigen. Leeft het 25. Artykel in Davids eigene ont-

fchuldiging, die hy in 't jaar 1540. gedaan, en vertoont heeft aan deWelge-
booren Vrouw , Vrouw Anna , Graavin tot Embden. Als meede , het boek-

je van den Echten ftaat , hoezy zich houden, en met malkanderen verdraagen

zullen. Wat geld het? gy zult het daar wel anders verneemen, als gy hem na

gaat fchryven. Het is ten allen tyden kennelijk en openbaar genoeg, dat alle

zyne Schriften-genoegzaam een volkoomen raad en lecre te voorfchyn brengen

,

om het herte van alle vleefch en bloed af te trekken , en alleen aan den Hcere te

hangen. Infgelijks , hoe men gehoorzaame en Godvreezende kinderen op-

voeden moet: een vrouw hebbende , alsofmenzenietcnhad, endeezewee-

reld te gebruiken , even ofmen ze niet gebruikte. Deeze en meer andere lee-

ringen en vermaaningen worden in verfcheidene boeken door den Godvruch-

tigen David geleerd. Doch het fchynt, dat alle zyne Schriften vanu (ógy
nydige herten!) valichelijk worden geduid, en op cenen anderen zin en mee-

ninge verdraait: Doch de Heere God zal zulks eindelijk openbaaren: alsdan

zalmen zien, hoe dat de flaafze zoon den vryen vervolgt en befpot heeft, en

hoegy vleefchelijk gezind , en het herte aan vleefch' en bloed zoekt vaft verbon-

den te houden , en te beletten , dat het nimmermeer vry en met den Heere ver*

eenigtwerde. Wie zytgy doch, mocht ik wel vraagen, 6 gy geveinfde ! die

uw Evennaaftcn veroordeeld , in die dingen , daar gy zelve van God (in een

echte hoerery) meer fchuldig bevonden word ? Ziet, gy hebt den vroomen
David

,
gelijk de vjlfchc Rechters van Sufanna befchuldigd , om dat hy in uwe

on-
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onkuifchc luften en booze begeerte niet heeft willen toeftcmmen : maar gy zei- J"rMP-

vc zyt openbaar fchuldig voor God en zyne Engelen bevonden. O gy echtbrc-
"

kin, gedacht ! Wceu, die een mug uitzciget, en een kameel door zwelgt, rei-

nigende het buitenfte des drinkbeckers , maar van binnen zyt gy vol van roofen
onmiatigheid, ja gy hebt oogen vol echtbreuk, en een hert doorwrocht met
gierigheid : gy legt met de onkuifchc hoercjcfabcl op het bedde der onge-
rechtigheid , hoereererwlc als Efau met allerhande Afgooden , na uwes herten
goeddunken : gy zyt met de grootc hoere Jerufalcms , als met cener zoppe
overgootcn. Leeft Ezechiel xvj. en xxiij. Beziet ofgy niet meedc zyt van dat

geilachtc : maar ik weet gewis, dat gy noch veel onreiner en ongenecflyker

zult bevonden worden , wanneer de Hecre over u koomt te oordcelcn met
recht en gerechtigheid: niet na dat de ooren van buiten hooren, of zoo de 00-
gen uiterlijk zien , maar na de grond en mecninge van uwc hert en begeer-

ten : met welke bcgeerh kheid der fchalkoogcn tegen den Hcerc meelt gezon-
digd , en het herte des menfehen meeft onrein ge\ onden werd. Want hier voor

hebt gy u niet bewaard , dat gy eindelijk zult moeten draagen een kwaad gewcc-

ten , ja een worm , die u zal afknaagen , en een vlammende toorn des Heercn

in uwen vlecfchc , die u verteeren zal : want gy hebt den vloek liefgehad, die

zal u ook overvallen. Gy wilt den zeegen niet, hy zal ook verre genoeg van

u blyven. Het zal u gaan gelijk in den cix. Pfalm gefchrceven ftaat : welke
Pfalm ik u, en alle laftcraas of kwaadfpreekers toteenbefluitaan wyzeom te

kezen en te overdenken.

Beiluit- reeden.

Hier hebt gy goedhertige leezer de wederlegging in 't korte ; hoewel noch-

tans ecnige dingen achter zyn gebleeven , niet waardig te beantwoorden : want
ze zich zelve genoeg bewy zen, enkele beuzelingcn, ja kinderwerk te zyn: als

naamentlijk, dat de vader van David Jorifz. een Tooneclfpeclder zou zyn ge-

wceft, enz. 't Welk nochtans onwaarachtig is : maar vermits hy zeer eedel

van Geeft, kloek en fcherpzinnig van verftand, booven veele van God be-

gaaft is geweeft , is hy in zyne jonge jaaren een tyd lang op de Recdenrykers ka-

mer geweett, welke oeftening des ryds inde Nederlanden zeer wierd geëerd,

bemind , en in waarden gehouden , zoo dat ook de voornaamfte en rykfte haa-

re kinderen tot de zelve konft aan porden en rieden , ja ook veele bejaarde man-
nen haar daar in hebben begecven : gelijk alle degeene, die de zelve landen

kennen, of aldaar gehandeld hebben, zullen konncn getuigen, cnvandeeze

kloeke fraaye Gcclten
,
groot lof, eere en deugd wecten te fpreeken : maar die

werd by de groove Hoogduitfche veracht : doch nu begint ze hoe langs

hoe meer bemind te worden , enz. Aangaande zyn handel, doen en laaten

,

was hy een wclgeltelt Koopman ,
gelijk ook zulks in Holland en elders zeer ge-

meen en gebruikelijk is. Desgelyks word ook in uw lafterbock verhaald van

des vroomen Davids en zy ner kinderen huizen , als dat het eene door den brand,

het ander door den donder getroffen en vernielt zou zyn , zoo zy zeggen : hoe

wel het flechts een oude hutte was, die door ouderdom in viel. Waarmeede
zy meenen te bewyzen , en den menfehen te betoonen , dat de plaage en ftraf-

fcGods over den vroomen David en den zynen was hangende : doch zy heb-

ben zich zelve vergeeten, dewylc wel in haar eigene Steeden groote branden

zyn voorgevallen , zelfs ook wel in haare Kerken , daar zy zoo veel van hou-

den, en die by na voor een heiligdom achten , om dat aldaar de Sacramenten

gebruikt worden , alwaar de blixem en donder wel in geflagen zyn. Gelyk zelfs

in deeze tyd tot Bazel is gebeurd , in een kerke genaamt Mmfter : als meede tot

Straats-
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jmMD. Straatsburg en andere plaatzen meer , daar 't noch dagelijks gefchied. Is dan

Gods ftraffe over haar niet gevallen ? Waarom hebbenze zulks daar uit over

haar zelve niet beflooten ï Dus doende , zouden ze op 't laaft noch wel den

vroomenjob durven veroordcelen , .dewelke ook veel ongevals is wedervaa-

ren, gelijk gyjob aan 't eerfte Hoofddeel leczen kond. Doch zeer vriendelij-

ke leezer , hieruit, en uit het voorgaande , kond gy lichtelijk bemerken, het

verkeerde en valfchc oordeel van deeze nieuwe Schriftgeleerde, die zich niet

hebben ontzien , door haar ongebonden nydigheid , naaren moorddaadigen,

bloeddorftigen aart te toonen , welke niet alleen gebleeken is , aan het lang

verftorvene doode lichaam , dat ontrent drie jaaren in de aarde begraven geweeft

was, wanneer zy 't zelve daar na wederom deeden op graaven , entotafchen

ftofverbranden : maar ook haar tyrannig vonnis , het gecne zy geftreeken heb-

ben , naamentlijk , dat alle de geene , die deeze leere wilde verantwoorden , met

gelijke ftraffe zouden worden geftrafr 5 en dat noch meer is, de Predikanten

hadden ook gaarne gezien
,

ja haar oordeel aireede fchriftelijk over gegeeven

,

dat men niet alleen het doode lichaam , maar ook alle zyne kinderen , vrienden

en aanhangers, jong en oud, wyfenkind, met vuur verbranden zoude, op

dat alzoo niet daar van mocht overblyven. Daar de Overigheid
,

(ik moet het

bekennen.,) zulk vonnis kezende, haar daar over beftrafte, en geenzins ver-

lof daar toe wilde geeven. Evenwel het geene dat ze deeden, gefchiede den

voorfchrecven Schriftgeleerden ten gevalle, als daar toe gedwongen. Want
zy allecne de geene waaren , die de Overheid dag en nacht daarom aanliepen

,

en niet konden ruften, voor dat alles was volbracht , en zy haar raazend
, grim-

mig gemoed , hadden gekoelr. Ook is geloofwaardig te bewyzen , dat als

Davids kinderen enhaarezwaager , den overften Predikant of Superintendent
,

genaamt Simon Sultferm , over zulken fnooden voorneemen gingen aanfpree-

ken , en vriendelijk bidden, zyn befte te willen doen, op dat ze doch het doo-

de lichaam van haar zaalige vader mogren laaten ruften , al zoude het haar een

goed gedeelte gelds koomen te koften, enz. hy haar ten antwoord gaf, dat

hy zulks gaarne zoude doen , maar dat het hem heel onmogelijk was, en zeide

ook daar en boven : dat al was Chriftus in persoon tegenwoordig , zoo zoude hy

moeten branden. Nu kond gy hier uit afneemen
, gocdhertige leezer , wat

men* voor goeds uit deezen geveinfden bloedgierigen aarr te verwachten heefc,

ofmen haar ook geloovcn mag , die mcr haar eigen mond zich zelve zoo fchen-

dig tegen fpreeken , en in haar eigene getuigeniflen zoo leugenachtig en valfch,

bevonden worden , enz.

Ik raade derhalven alle goedwillige God zoekende menfehen , dat ze doch
een afkeer neemen, en zich wachten voor deeze naamroovers, fchenders,

verdervers, achterklappers en leugenaars. Want alle die de enkele waarheid
alleen zoeken, (naamentlijk alle onzydige,) die zullen zelfs getuigenifie van
deeze zaakc moeten geeven , en bekennen , dat deeze de rechte Schriftgeleerde

en verkeerde zyn , daar over Chriftus alle de Weeën heeft uitgefprooken, en ons
alle gewaarfchouwt ons daar voor te wachten. Nu vaar wel , en bedenkt hier

op deeze woorden van Chriftus onzen Heere : Matth, xxiij. 1 2 Luc xj. Wee u

gy Schriftgeleerde en Pharizeen ! gy geveinfde , die het heemelryk toe fluit

voor de menfehen
, gy komt 'er zelve geenzins binnen , en die daar in willen

gaan, die en laat gy niet ingaan. Luc. vj. zó. Wee u ! wanneer de menfehen

wel van u fpreeken , Want desgelyks deeden haare vaders den valfche Prophee-

ten.

Einde van het Teegen-bericht.

Het
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Jaar MD.
tot MDC.

Het XXII. HOOFD-STUK.

Van Theofhrajlus Paracelfus , en de overige zoo genaamde

Geeft-dryvers , ook eenige enkele perzoonen in de zeftien-

de Eeuwe , die zich aan geen party bekent of vaft

gemaakt, ook meeftendeel geene openbaa-

re Ampten bediend hebben.

§. 1.

Ewyï wy eenmaal in 't verhaal ende befchryving vanzoó-

idaanige lieden zyn geraakt, zullen \vy dienamalkanderen

voort gaan bezien, en daar meede ons dan tor een anderen

aart van Geloofs - ftrydigheeden wenden. Daar word nu
• van de yveraars voor den eerften aanvanger , en voornaam-

t

fte ftichter der Dwaalgeeften voorgefteld Tbeophrafius Para.- H«iewtü

\celfus , volgens zyn ampt een Genecs-meefter, geboortig HinTs**"

uit Swaaben , of gelijk andere met meer zeekerheid ftellen

,

uit een vlek genaamd Einfdelen, in Switzerland. Hy isgr-booren in. 't jaar

1493. zyn vader was een Genees- meefter aldaar , en hy heeft in zyn jeugd niet al-

leen Duitsland , Italien , Vrankryk cnSpanjen, maar ook Molcovien, Aficn,

Egipten en Arabien door reift, en overal ongemeene dingen in de natuur aan-

gemerkt , ook gelijk men fchryft , veele van de zwaarfte en wanhoopigfté

krankheeden geholpen , daarom hem die van Bazel tot het Opper-mcefteri'chap

van de Natuurkunde en Heelkonft (Profejfor 1'hyjices & Chirurgia) heb-

ben beroepen , alwaar hy door veel goede geneezingen en Schriften , ook
groote toeloop der toehoorders , beroemt is geworden. Naderhand, wanneer
de Rechter heni eens voor zéekere gencezingeen al te geringe belooninge toe

lcide, fprak hy te hard daar tegen, waarom hy hem op aanraadinge Van goede

Vrienden van daar begaf, en in Neder-Elfas vertrok , brengende alzoo zyn ke-
ven voortaan door, met geneezen hier en daar, tot dathy inden jaare 1541.

geraakte te fterven , en tot Saltsburg begraavén wierd. [o] Nu hebben de

verftandige en onzydige,zich niet alleen over zy në natuurlijke en geneeskonftige

weetenlchappen zeer verwonderd en die geroemt, maar bok van zyne andere be-

lydeniflcn heel wel geoordeeld. Onder anderen verhaald een nieuwe rechtzin-

nige en beroemde Schryver het volgende van hem : Onder de Mijliqucn en Ro;meQ

Thcofophifien , of Godlvyze , en geheime fchryvers , moet met recht voor ande- J°°^"^
ren gereekent borden de Geneesheer Paracelfus , een man van een uitmuntend

vtrfiand en voortreffelyke verdien/fen , die ook in de natuurkunde en genees-

konfl een groot licht gegeeven heeft. Doch even gclyk doorgaans zoodaanige

Schryvers de Godgeleerdheid mei de tueetenfehap der Natuur-geheimeniJJ'en

hebben vermengt , alzoo koomt hy ook by geleegentheid op Godgeleerde reedenee-

ringen. Aiaar meesi zyne Schriften zyn na zyn dood van anderen^uitgegeeven,

dewelke , indien hy die had Tvillcn gemeen maaken , heel anders in 't licht

zouden zyn gekoomen. Daarom ook niet- alles , Tvat uit zyne briefjes heejt kon- omfchui.

ven by een gebracht worden , van koppige en eigenzinnige bekmbbelaars
,

II. Deel. Eeee ten

(a) Mckh. Adami in vitis Medicorum Bucholcerus Ind. Chron p. ffó. Paulus Frehems
Theairum Vir.illuftr. p. 1223. Chytraus Lib. XV.Saxon. p. 397. ZwingcrusTheatrum V.H.
To.X. p. 3176.

«liging-
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jaatMo. ten kivaadjlen moet geduid Tforden. Ook heeft een ander Luterfche Godge-

leerde hem den naam gegeevep , vm Temmer der ondieren , en onder de won-
deren van de zeftiende Eeuw gereekend , en meede voor onwederlcggclyk

gehouden, {b)

Gud^e- 2. Of nu wel de Geleerden voor een goed deel en niet alleen Genees-mce-

loéf/ns!' ft^"s » maar °°k Godgeleerden niet met hem, en zyn wyze van leeren veti

genoegt zyn, zoo bekennenze nochtans, als door de waarheid overtuigt zyn-

de, dat men htm , als een geleerd man y ma rtebt had hoogte achten, nade-

mial zyne goede uitvindingen roemrvaardig Tüaaren , gelyk vanhem noch onlangs

iemand, die hem anderzins zeer kwaalyk voorftelr, heeft gefchreeven. (c) Wat
Johm Arends van hem heeft gehouden, zullen wy hier na in 't zeeventiende

boek by des zelfs gefchiedenis of verhaal ontmoeten , maar wat zyn Chriften-

dom, en leere belangt, zoo kan men den grond der zelve uit zyne woorden

ten belten bemerken, daar hy opeen zeeker plaats het volgende bekent heefc

van de geheime verborgene Wysheid. Derhalven moeten deeze dingen ge-

grondvefl Tvorden op de Heilige Schrift , en op de leere van Chnjlus , Tt/elkc

DerzeWer Tvaarlyk een gelvijfe en vifte grond ü. Daarom billen ~uy hier den grond en

G
r

°b£d. eerfie hoek/leen leggen op drie voornaame punten : als op het Gebed x daar toe

behoord zoeken en kloppen : daar door loy God den Almacht/gen verzoeken en

doen gedenken het geene hy belooft heeft , indien dit op een rechte manier met

remen aandachtigen herten gefchied , ah dan Teerd ons gegeeven , en tvy vin-

den 't geen Tvy zoeken, en ons "bord ontjlooten en open geiaan alles Tvat ons ver-

borgen en opgejlooten it. Het tweede punt ü het geloof, dat de hergen verzet
,

Hetgeioo- en in de zee Toerpt ; dien dan alles mongelyk is , zoo Chnjlus zélve zegt. Het

Deinbeei- derde ü de inbeeldinge , indien de zelve m ons gemoed recht ls>e>d ontjleeken,
lnge

" kan ze met dit geloof licht over een koowen. (d) Elders field Kv cjesgelyks dit

H.Geefi. Gebed als een middel om de waare wysheid te krygen: O Heilige Geejl, Tt>yB

my het geene ik niet "Voeet , en leer my het geene ik niet kan , tn geef my
r
t geene ik noch niet hebbe Geef my 't volle gebruik nyner vyf zinnen

,

zoo dat gy Heilige Geest daar ih Tvoont , met de zeeven gaaven zult gy my be~

gifigen, en ik zal uTve Godielyke vreede genieten. Heilige Geest , leer en

Tn>ys my , dat ik recht leeven kan , voor God en mynen niajten , \^Amen. (e)

Diergelijke uirdrukkingen vind men veel in zyne Schriften , alwaar hy bekent

,

datalles, ook zyne weetenfehap van Gou koomen moet. Gelijkhy onderan-

deren zeer bedenkelijk fchreef: „ Eenmcnfch, die in zulke diepe gedachten is,

verliet- „en in zyn gemoed alzoo verrukt, die is, even of hyzyhc zinnen verlooren
"mgf

" „had, en word van de weereldlingen voor den grootften zottebol gehouden

;

„maar by God is hy de allerwyfte man , aan wien hy zyne geheimen bekent

„maakt, en in het verborgene zien laat, meer dan aan alle weereldwyzcn.

„ Want , door het gemoed koomen wy tot God , door het geloove tot Chri-

„ftus, en door de inbeeldinge bevinden wy den H. Geeft. Op die wyze wer-

„ den wy gelijk de Apoftelen. Wy en vreezen, noch dood, noch gevange-

„ nis , noch kwellingen , noch pyn , noch arbeid en armoede , honger noch

„ iets anders diergelijke. Insgelijks, wy kunnen den duivel uitdryven , kranke

,, gezond maaken , doode leevendig maaken , bergen verzetten , enz (ƒ)

En zoo veel zy genoeg, aangaande het beginzel van zyne leere. Waar by

hy aanftondf verworpen wierd, door dien hy van de Sacramenten geen gewag

maakte , als een middel der verlichtinge , al hoe wel hy de Heilige Schrift hier

booven

(b) Morhofius Lib.I. Polyhift. c. 10. p- 94 & Epill.de tmnfmut. Mctallorum conf Herm.
Cnnrin^ius Imroduft. in art mcdic. p.^.'.V 65- Jo. Val. Andr Mcnippon. XLII. p 102. &
Mythologie pag. 316. Wcidenhas;en Pfychnlog. p 497. (c) ColhogiusPlatnn.Chriltcnth.

P;i: C.4 p.iSo- (d) L. deoccolta Philofopn.inoperibusedit. Argentor. 1616. fohp.iSj-
.

• (e) L. de Lap. Philof. ibid. p. 6S7. (ƒ) L.delmaghnbus p. 308.
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boovcn wel duidelijk genoemt heefc : men zie, in 't algemeen, liet boekje, J^md.

dat in 't jaar 1 5 1 7« te Ge/2ar gedrukt is geworden , onder de ty tel : iheophraftus
"

non Theophrajlus , of duidelyke ontdekhnge , ffat van Theophrajlus Paracelfus

te houJen tf , of hy zyne hooge Tvyiheid en konften , van God , of den Duivel,

gehad heeft , uit zyne eigene Schriften , met cenige getuigeniffen en voorbeel-

den , by gebragt , door den Auteur Elnodarii.

3. Aangaande zyne overige Theolcgie , zoo is het voor eerft aan te merken, vanzynen

dat hy onder de Papi/ien , meert gclecft, en dat hy na zyne eigene belijdeniflc , dienfc

zich , om de mceningen der Godgeleerde , en haare pennen , niet zeer be-

kommert heeft , waar door hy zy n begrip van Goddelijke dingen zoo uitgedrukt

heeft, dat het niet altyd, met de uitdrukzelen der Godgeleerde heeft fchyncn

over een te koomen. Daar by komt noeh, dat hy, na zyn land aart, een

harde en onverrtaaneli jkc taaie gevoett heeft , en dikmaals ook , na zyncn aart,

zeer vry in 't fpreeken gewceit is , dat hy het meeite tot dien einde niet heeft ge-

fchrcevcn , dat het in handen van andete zoude koomen , daar het anderzins heel

anders geluid zoude hebben ,
gelijk als Ai'o, hof'hier booven heel wel heeft aange-

merkt. En het is ook niet ongeloofelijk , dat'er by mecnigen Medicus
,
)urtït

,

en andere zoo genaamde Leeken , ook midden onder de rechtzinnige zelfs, eene

zeldzaamc Theologie voor den dag zoude koomen, by aldicn zyden rechten

grond van haar herte zouden open leggen. Ondertuffchen is het waarfchyncli jk

,

en deovereenftemmingeder Riflorie geeft het ook te kennen , dat Paracelfus,

alle die befchuldigingen , en kwaade oordeelen, enkel en alleen daar meede
verdiend heeft , om dat hy van de gemeene doolingen zeer vry, en doch na waar-

heid te rcedeneeren gewoon was. Het eerfte , naamentlijk, dat hy onder de Pa- Onderd;

pitten gelecft heeft , verzcekerd de uitgeever van zyne Schriften
, Job. Hujferus ,

ap
'

e°"

wanneer hy in de Voorreede aldus fchryfe : Anderen ivillen hem van Tvegen de

Religie ook zeer verdacht maken , deTvyl hy aan eenige plaatzen , tegens cenige

misbruiken reedeneert ; maar daar in is hem na. myn oordeel ook ongclyk ge-

fchied. Want Tvat zyn geloof'aangaat , het is kennelyk en belvusl , dat hy zich

van de Citbo'yke Roomfe Kerke niet afgezondert heeft, gelyk hem hiervan het

Aarts Sticht en de Stad Saldburg, ahea/ir hy in't jaar I54I. Chriftelyk geftor-

ven en eerlyk begraven geworden is
,
getuigeni/Je geeven kan. Het tweede

,

naamentlijk, dat hy veel misbruiken en dwaasheedenbeftraft heeft, vind men
overvloedig in zyne Schriften hier era daar. Hoe wel hy ook noch veele leeren

behouden heeft, als onder anderen het vagevier, waar van hy in een geheel

boek wytloopig gefchrecven heefc. Van de gemeene doolingen zal ik maar

eenige plaatzen uit zyne fchriften by brengen , waar uit men licht zal konnen

zien , dat hy daar meede by geen party lofen dank verdient heeft.

4. Van het verderf in de gemeene Godgeleerdheid fpreekt hy aldus*: „ Hier G«o'g«i;s

„ uit onfpringr de onweetende plompheid der Godgeleerden , die groote uitleg- ceéüciyk-

„ gingen over 't geene maken , dat de meefte niet verftaan , en 't geen voor ons

„ menfehen niet klaar is, hoe het die gemeent heeft , die het gegeevcn heeft

:

„en zy doch zyne woorden alzoo na haare hovaardy en gierigheid buigen en

,, trekken, daar veel bedrog uit ontftaan is, en alle dagen nieuwe gevonden

„worden. Waarom wy het vernuft, dacmetdeverborgentheedengegrond-

„veft is, zichtbaarlijk voor niet achten, (g) En van de huichelery onder de Huyche.

Preedikers heeft hy vry uit gefchreeven , zeggende: „ Weet dan voor af, dat phariirën.

„ gy acht hebt op haar leeven, ofhetPharizees, of het boetvaardig is, of zy

,, in Gods Woord yverig zyn , of zy leeren , en het zelfs niet doen. Tegen-

„woordig is het alles uit. En de valfche Heiligen zyn licht te kennen in hun

„ teekenen en leeven : het geene van God is , komt klaar aan den dag , en is

Eeee 2 j,zeer

(g) In Archidox. Li. 788.
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jnrMD. zecr zichtbaar, daar het andere al te maal duifter te voorfchyn koomr.
cotMD- >

Neemt dan een VOorbeeld by de Apoftelen , hoe fnel en behendig zy gewerkt

G«ftei

e

yke
5

', hebben , de Duivelen uit geworpen, en de dooden opgewekt. Alzoozul-
Apoiieien.

ien aue <jie bewyzen en teekenen geeven , die zich geeftelijk noemen. Want

„ die is niet geeftelijk, die de kleedinge draagt : maar die is geeftelyk, die de wer-

, ken van het Hoofd , dat is , van Chriftus doer. De andere zyn navolgers

',van Simon en kwaaddoenders. En een weinig laager : ,, Derhalven zie nu

„ wat onze kerk op aarden is , dewyl wy niemand onder ons hebben , als de val-

„ fchc Apoftelen , valfche Propheeten , en valfche Chriftenen. -Die hebben

^eenfterkte, want zy zyn niet heilig, zy zyn niet in Gods naam, maar val-

fche en bedriegelijke lieden. Daarom zoo kennen zy God niet, en zoeken

, bondgenootfehap en fterkte by de menfehen , want by God zyn zy verlaten.

(h) Met deeze endiergelijkeernftigegetuigeniflen , konde hy bezwaarlijk an-

dere belooning als de tytel van een Ketter verdienen , op dat hy zyn aan-

zien verliezen , en by de lieden met zulke vertooningen geen geloof mogte

vinden: en licht kan in deeze omftandigheeden de oorzaake fteeken, waarom

hem doch de Lutheriaanen meerder en heftiger (hoe wel lang na zijn dood) aan-

gedaan hebben , als de Papiften , om dat hv onder haar geleeft , en zoo duide-

lijk tegens haar niet gefprooken , maar van de eerfte te vrymoediger geoordeelt

hadde. Gelijk zy haar dan neevens de Gereformeerden beklaaeen , dat hy ge-

Tegensde zegd zoude hebben : Dat hy zich verwonderde , dat Luthers en Zwinglius Schrif-

nenenGe- ten zoo veel toeftemminge vonden , daar het doch enkel Bacchanten Tverk Tvas

,

tU%
meer

Tvanneer hy begon , zoo zoude hy haar en den Paus eerfi recht in defchoole voe-

ren, [f)
Doch in zyne Schriften ftaan onder anderen noch deeze woorden

:

ik iveet niemand , die Luthers vyand is , als die geene , melkers kerk hy ver-

beetert heeft, (k) Waar in hy licht aan.Luthereenige Reformatie toegedaan

heeft.

5 . Tegens het bygeloof van de Papiften , vind men zeer veel getuigenifien

by hem , ook een geheel boek : Van het bygeloofen plechtigheeden , maar byzon-

der van de beelden. [I) En elders heeft hy van de vervallc Leeraars in 't al-

gemeen op de volgende wyze vrymoedig bekent : Ik (preeke ufve Heilige Va-

suyken dersteegen , -want zy hebben alle voor het lichaam en met voor de ziel gefchree-

naare.
ven > ^y hebben de Dichtkunde en niet de Theologie geotffend : Zy hebben het op

Jlredende aangelegt , en met op de Tsaarheid. — Ook is 'er geen van hiar

martelaar gelvorden. Zy zyn alle goede biegt-kinieren gebleeven , die in de

heemel en niet in de helle plaats hebben , alle Leeraars en Preedikers des buiks
,

en geen van de eeuwige Zaligheid, (m) Tegens de verheffing der fchepzelen

,

en bygeloovigheid der Geeftelijkheid heeft hy dit erinnert : „ Wat door Chri-

„ftusgefchied, dat zal den geenen, door wien het ons ontmoet, niettoege-

vtnhet
)} reekent werden. Want het maakt een bygeloof. Want de menfeh zy zoo

y£C
° „ Heilig , als hy wil , noch kan hy niets , noch hy is niets , zoo veel aan hem

„ zelfs is , als de minfte bloem op het veld , die heeft meer kracht in zich

,

„ die de haare is , als de menfeh heeft. (») En tegen de kracht der zichtbaare

dingen , en het bygeloof dat daar in gefteld word : „ Die het rechte Geloof

„ hebben wil , die moet het niet haaien uit de plechtigheeden , noch uit de

„ beelden en fchilderyen : maarhy moet het uit Chriftus, en door geen ander

„ middel neemen. Daarom zoo is dit het woord , dat ik leeren zal , daar kond

„ gy geen beeld , fchildery , noch plechtigheid in vinden , als alleen den eeni-

„ gen Geeft, dat is, de Heilige Geeft. Want zoo u het Geloofverkondigt,

„en

(h) Lib.dcS:incbru!nbeneficiis&vindi<3is. p 244. (i) Ap. Frehcr. I. c. p.1227. (h) In
fragnu-ntis Medius p. 15-0. Opcrum. () To ii.Gpcrum p.247.fcqq. (m) Lib. de VII.
pun&isldololatrioc. (*) Lib. deBenefic.& Vindiótis. p.241.
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„en gepreedikt word, zoo is het alleen daarom, datgy hetin uwhertzoud J»"Mri.

„ behouden , en daar aan gelooven. By aldien het nier in uw hert vallen wil ,

'°tMDC "

„maar in de ceremoniën, beelden , fchilderycn , en dat gy die zelve moet m'ddé!l
ke

„ hebben , zoo weet , dat gy een boos herte bezit. Want of zy u al bcwecgen , S™.
„en tot zuchten brengen, zoo is doch de grond en 't begin niets , dat is, gy
„hebt het begin van beelden genoomen , en het gaat wederom in de beelden.

„Want de dingen gaan alle weder in haar eerftc begin, daar zy uitgegaan zijn.

„Zijndeeze bcginzelen gebrekkelijk , doodelijk, vergankelijk, zoo zal het

„ Geloofook gebrekkelijk, doodelijk, en vergankelijk zyn , hoe wel gy daar uit

,,gczont geworden zyt, maar door een overfpeeli^e aart, daarom zoo gaat

„ ook een overfpceüge vloek over u. (o)

6. Dit heeft de Geleerden het allcrmeeftgefmert, dat hy van hunne cemee- t'*"]'**

ne meeningen , ftellingen en gewoontens dikwils zeer vry geoordeeld heeft , en Geieat.

de doolingen na de maat van zyne kenniffe rcedelijk klaar ontdekt. Waar door

het hom waarlijk niet anders kondc gaan , als alle Reformateurs altyd beproeven

moeten. Ik zal maareenige piaatzen voorbecldze wyzc by brengen, waaruit

men van de overige zaaken wel een befluit kan neemen. Voomaamentlijk

heeft hy ^eraaden, den t;rond aller wysheid en kunft , niet in Ariftotcles ofan-

dere boeken, maar in her licht Gods zelfs te zoeken. jVeit, fchryft hy onder Envanie

anderen , dat Tt>y van Chrifius een bevel hebben , "Waar na Tey ons alle moeten
*',rachu"

*edratgen en leeven. Niet alleen dat zyne gebooden en leeren op het eeuwige

dier.en , maar ook in het licht der naature. En dit bevel is aldus : Zoekt , zoo

zult gy vinden. Dat is nu de kunst , die de menfeb Tveeten moet , zoekt
,

zoo vind gy het. Zoo nu het zoeken geboden is , en men zonder te zoeken ,

geene verborgentheeden kan vinden , {yvant ivien vliegt een gebraade duif inde

mond ? of Twen loopt de Tvynftok na?) zoo moet men hem na gaan Nu ge-

fchied het zoeken op mcenigcrley Tvyzen
,
geljk'er dan meenigerlty (pyzen zyn,

en diergelykin. Maar het geene ons leert zoeken , dat moet behouden Tvor-

den , en dat zal onveracht , en niet ondtrdruki blyven
,
gelyk vin de God'

mêleerde gefchied is. (p) Van de hooge Schooien , en \us.rc Faculteiten heeft van uni-

hy zyne gedachten aldus geopenbaard: „ Wy houden het vernuft , dat met de
v '

, verborgentheeden gegrond veft is , zichtbaar voor niets. Gelijk de Kegtsge-

, leerde , die na h.iar goeddunken , wetten en ordinantien geeven , alleen om dat

„ zy liet verderven , daar nochtans het gantfche gemeene beft verblind is. De-
wyl zulke onzeekere zaaken in zulke Faculteiten , meer dan hen roe komt,

„gebruikt worden, laatcn wy haar in haare waarde heen gaan , totzyner tyd

5
toe , en laaten wy ons ook over hungefnapen ydelheid niet bekommeren.

,Want zy zeggen van God meer , als hy hen te wcetcn gegeeven heeft , en

, wdlen boven hem verftaan, als of zy in zijn raad zaten. Zoo zy dat gering

„achten, en de natuur de verborgentheeden onttrekken , en verachten de Pbt-

„ lofophia ,
(naamentli jk de waare ,) daar zy noch begin noch einde van weeten

,

„en alleen hun gefchreeuw het befte is. Gelijk als ofzy die waaren, die het

„geloof alleen hebben, en by aldien zy 'er niet waaren, datdanheemel enaar-

„ de zoude vergaan. Ach '. wat groote dwaasheid en bedriegerey ? Zy houden

„haar voor het geene zy niet en zijn. Wy zullen dit aan een kant ftellen, en

„de verborgentheeden der natuur onderzoeken , daar het einde den grond der

„waarheid aan wyft, en dat niet alleen den grond toond, maar de verborgent-

„heeden Gods, en de liefde in de menichen vervult, en bewerkt, dat is de

,,lchatvan't hoogfte goed, enz. {q) Meer hier van is in de Sermoenen tee-

„ gens de Antichriften , valfche Propheeten en Leeraars zoo wel van 't Oude

. Eeee 3 als

(••) Lib. de Superftit. & Ccrcm. p. 250. (ƒ) L. i.Philofophiae Sagacis p.38y. (?) Lib. 1.

Atchidox. p. 7S8.

ten.
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„ als 't Nieuwe Teftament,vorder,in de uitlegging van de zendbrief Judae te zien,

„waar in de kenteekenen van een rechten Apoftel , hier na de merkteekenen

„der ongeloovige Antichriftcn afgetcekent worden. Nieuftad lóiS. en

„Frankfort by Lucas Jenis. Zoo heeft men aan hem niet weinig gelaakt,

dat hy gefchreeven heeft : Een Arts leert en ervaart niet alles in de hoogt

Schooien ; maar hy moet ook zomtyds by oude 7»yvcn , heidenen , oude boeren , en

dierg-elyke gaan. lYant deeze hebben meer Tveetcnfchap van zulke dingen , als

alle hooge Jchoolen. (
r ) Niet minder , dat hy meeft in 't Hoogduitfch ge-

fchreeven ,
(s) en ook op de Stoel weinig Latyn gefprooken, en gezegt

heeft : De -waarheid behoefde maar goed Duitfch te Jpreeken. [t)

7. Met zulke en andere uitdrukkingen, heeft hy grooten haat en nyd verdient,

zoozeer, dat ook veele Artzen hem met vergift het leeven hebben zoeken te

beneemen , alleen , om dat hy in de gencezinge der kranken meer gedaan heeft

,

alszy. («) Door dien hy zich nu inzyne zaaken wei had gegrondveft, heeft

men hem over zyn Godsdienft meeft willen tegen gaan. Daarom heeft men

hem na zyn dood befchuldigt : dat hy noit tot de Godsdienjl gekoomen tvm. (x)

't Welk hem by zoo gioote verdorventheid der kerkplegtighecden , en byge-

loovigheeden niet kwaalijk afgenoomen is
, gelijk hy dan zelfs opentlijk aldus

gefchreeven heeft : Indien ik met u meer in de (pelonken ( hy meent in de ker-

ken) ktoam, zoo zoude ik tot het volk zeggen : ivacht uvan de bedriegery , die

van den Duivel gezonden is. (y) Ook heeft iemand hem byzonder over

Goddeloosheid willen betichten , dewyl men hem nooit had zien bidden, (z.)

Daar het nochtans zijn geheele bevattinge van God en den Godsdienft te kennen

geeft, dat hy de uitterlijkc fchyn met ernft gefchuwt , en op het innerlijke

waare weezen meer gedrongen heeft. Dat hem weegens eenige manieren van

fpreeken de fchuld gegeeven word , als ofhy een toovcnaar geweeft was , ont-

fchuldigen andere omftandig , en bewyzen dat zyne aanklaagers zulke geheime-

niffen der Natuur niet verftaan, en met de toovery uit onweetenheid of boos-

heid vermengt hebben, (a) Byzonder, dewijl zelfs uitdrukkelijk in zyne Schrif-

ten de bezweringen met grooten ernft verdoemd itorden , als die recht teegen

God zelf, zyn Woord en Gebod, en het licht der Natuur ftrydende waaren

:

waar van eenige boeken van de geheime Philofophte en de Caraclers te leezen

zyn. Maar dat hem eenige ondankbaare leerlingen hier in gelaftert hebben, is

uit boosheit en nyd gefchied. Welke dan ook krachtiglijk befchaamd en we-
derlegd geworden zyn, door zyne ernftige en goede belijdenis van het waare

Chriftendom. Daar hy ook van alle Artzen voor af, als een weezentlijk deel

,

de waare Godzaaligheid vereifcht heeft : dat zy voor God getrouw , voor de

menfehen rechtvaardig , en voor zich zelven eerbaar moeften zyn. Waarom
de verftandigen van deeze en andere lafteringen hem ook vry gefprooken heb-

ben, (b) Waar meede dan te gelijk de achterklap vervalt, alsof hy een dron-

kaart en Fpicurift geweeft was , het welk buiten dien , met de byzondere gaa-

ven die hem van God verleent waaren , niet beftaan kan , zoo weinig als een

verftandig man gelooven zal , dat hy een Atheïft te noemen is
,

{c) gelijk van

die yvcraars gefchied , om welke hy zich ook met zyne oprechte bekenteniffc

wel verdiend gemaakt had , die hem daarom heevig doorhaalen , als een (lich-

ter van een nieuwe Theologie, waar uit Bohème , Weigel en andere haarezaaken

genoomen zouden hebben, (d)

8. Niet
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8 Niet te min zvn zync beginzelen en uitvindingen van zeer veele met eroo- J" r

.
M r><

j L « J o tot MDC.

te begeerte aangenoomen , en worden noch in de voonge eeuw onder zync na-

volgers getclt uitde Artzcn, de boven gedachte Adam Bodesttm, Dr.Cartl- «SswT

/tabzoon, die hem allcrbeOHerftaan en uitgelcgt heeft. (<r) Insgelijks mlf.
gang jhalhauftr , Phyficus in Augsburg

, )ofepbus guerectanus
, Joachim

TAtickius, Gtorgius Hor'stius , Gerbardus Dormjttts , Muh. Toxites , in zync

Esjilica. Chymiea , Ofwaldus Crolltus , Htnrich Cunrath
, ( van welke in 't

volgende boek,) Henricus Nollius , Kulandus , en andere. Gelijk ook joh.

Hrferus , die zyne gefchriften in 't jaar 1618. te Straatsburg uitgegeven
, en

die aan derj Kcurvoj.lt van Keulen , Ernestus tocgeeigenr heeft , als welke

Thtophrtfias zeer hoog gehouden , en de onkoften tot den druk gegeeven

he? fr . Qok hetft ecnen , met naame Adam Rafelmeytr , in deeze eeuw een Ex-

tract uit zyne Thtologtfche. Schriften gemaakt , en het boek jefuit genaamt,

dewyl hv d.iat in beweeecn hcefc , dat een teder Chrijlen Waarachtig in

Jefus moet wtndilen , letven, z,yn , en blyven. (ƒ) Eu noch onlangs is in

Jtaliede bekende Alchwiijl , Francifcus jofephus Bttrrhi , wegens deeze Phi-

Icftphte en ihtol git vervolgt , en eindelijk verdreeven geworden. Maar de

Schutten wv\ Pat actlftts zyn niet alleen in 't Duits en Latyn overgezet en ge- schriften.

drukt , maar ook in de Italiaanze en France , ja zelfs ïn de Griekze T/ui. En

bier en daar zouden veel rundfehriften van hem by de lief'ïcbbers verborgen

zin, en 11 grocte waarde gehouden worden. Het gemecne gevoelen is, dat hy 5 3.

Medicinale y
en 235 Phtlofophifche boeken gefchrceven heeft. Van de Theo-

Icg'fche zal ik maar tot een proef alleen de tytel van eenige by brengen , dewyl

de andere tot onze Hiftotie zoo niet behooren. Gelijk in Nieuwftadin het

jaar 1 ó 1 8. uitgekoomen is, Een Thtofophifch boekje , van het waare overge- Theoiog;-

blevene zaad Gods in ons , dat na den val overgebleevtn is , en Waar vat de ken.
°*

Heilige Va. Iers en Propheeten zoo groote mannen geworden zyn , waar door noch

da^elyks kinderen Gods gtbooren Worien , tot ditn einde in druk gegeeven , op

dat wy het in ons verborge paareitje leeren zoeken en kennen , van Tbeophra-

fi'.u Paractlfus. Vorders noch : Zyne uitlegging over de Zendbrief jud*
y

waar in hy voor eerst dt ktnt.ctkens van ten rechten Apoftel Jefu Chrijti aan-

geWtezen heeft , hier na fchoone merkttektns , zoo wel der ongeloovigen Anti-

chriflen , ais der Waare kinderen Gods , zoo wel om de Godloozen van haare

dutjternis te overtuigen , als dt vraomt in het waare Licht te verfierken. Ins-

gelijks het boek de Poenitentiis , de Ajlronomia Olympi novi , de TheologiaCa-

baliflica de perfecto homine in Cbrifio jefu, de uulegginge over Daniel. Lee-

ven en leerpunten des jVoe/lyniers JNicolaas , welke alle te Nieuftad of Hallc

gedrukt zyn, in het jaar 1618. in 4. En de Sermoenen tegens den Antichrift.

Vorêers , een boek over de woorden Surfum corda ! hoe wy onze harten altyd

boven ons tot God verheffen moeten , en Wat daar boven is zoeken , Frankfort

1619. Desgelijks in zyne werken , het boek tegens de plechtigheeden , beel-

den, enbvgck-ovigheeden, en die voor weinig jaaren nieu gedrukte Hand en

gedenk Bybel , als ook eenige , die de letter- zifters hem niet toefchryven, als

het boek van de eeuwige Limbus , en andere meer. Om van de Philofophifche

en andere geen gewag te maaken
,
gelijk ook van des zelfs uitlegging by na over

de ganfche Bybel, die noch in een handfehrift in eenige Boekzaalen bewaart

worden.

Eccmsnnu* Exerc. Thcol. xu. p. 24^. Andr. Libav'ius in Neoparacelf Nic. Honnius in der

ik:rachtung der ncuen P.iracelfiltifchen und Weigel^nifchcn Theologie: Thom. Eraftus &
Anonym.s ungründ'ichcn bewiifi , wie Theoph. Weigel , &c. mit groffer hcucheley um-
gehen. (?) Vtti Nic. ChythrseusDdic. Itin. p.439. Buchokeiuslnd. Chron. p.660. Ada-
smVitaTheol. p.231. Thuanus 1. Lxiv. (ƒ) Colbergius. p.190. (g) Ibid.

9. By
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j2« md. 9. By dceze man wil ik noch eenige andere voegen , welke met hem eener-
totMDc.

bejeegeninge van de gemeene hoop ontfangen hebben , dewylzy, of niet

on"

d

yT- alle zaaken meede goed wilden keuren, of het geene, dat zy voor onrecht
' gen

" erkent hebben , beltraft en verworpen , of anders cige meeningen gehad hebben.

Daar is nu byzonder ontrent de helft van de voorigc eeuw een bekent geweeft,

pofteiius. Guilielmm Poftellus , vanafkomfteen Vransman
,
geboorenin een Dorp van

Normandie, van zeer geringe Ouders. Maar hy heeft in zyne teerfte jeugd al

zyniee- begonnen anderen te onderrechten , en daar meede, als ook met zyne eige gc-
vensioop.

iecrde oeffeningcnvecle jaaren doorgebragt, tot dat hy te Parys in de hoogc

fchoole Profejfor der uitlandze Spraaken , ais ook der PhUofiphic en Mathefis

geworden is. Kort daar op heeft hy zich op reis begeeven , en is 26. jaaren in

vreemde landen wyt en breet, en by na door de halve weereld, byzonder in

'tOoften rontom gereift, daar hydan na zyn oogmerk zeer veele ongemeene

dingen aangemerkt heeft gehad. In 't laatft zoude hy te Rome over eenige

befchuldigingen vaft gezcetcn hebben , en by geieegentheid van de groote op-

loop na de dood van Paus Paulus de I V. in 't jaar 1559. ontfnapt zyn. Van
daar is hy te Venetien gekoomen , alwaar hy een tyd lang zyn verblijf nam.

Eindelijk is hy wederom naar Parys gekeerd , alwaar hy met groote toeloop der

vervoigin- studenten en andere Geleerden opentlijk geleerd heeft. Maar de nyd van zyne
gen

' afgunftigen konde hem niet langer verdraagen, zoo dat hycerft wegens veelc

befchuldigingen van zyn ampt opgefchort , en hier na wederom herfteld is

,

maar hy vond zich genoodzaakt , om haare verbolgentheid te ontgaan , en zich

van daar aan 't Hof van den Keizer Ferdinand I. te begeeven. Hier zoude hy

na eenige tyd de doolingen en meeningen hem toegefch.eeveo , verworpen

hebben , waar door hem weeder vryheid gegeeven wierd na Parys te keeren.

Hoewel andere , als Thuanus , ftellen , dat hy te Parys in een btief aan de koo-

ninglijke Moeder zyne doolingen niet zoo wel wederroepen + als bemanteld

Lof. heeft, in 't jaar 1564. Maar men konde hem aldaar niet langer dulden, zoo

dat hy zich ten laatftcn in S. M&rtyns kloofter verborg , alwaar hy in ftiltc

zyn leeven geindigd , en dat na de getuigenis van Natalis Alexander zeer God-
Dood, zaalig door gebragt heeft , en in het jaar 1581. overleeden is, na dathy by

een geduurige gezondheid by na 1 00. jaaren oud geworden was , 't geene hy zyne

ontboudinge van alle vleefchelyke lufi toegefchreeven heeft, (b) En dit is de

korte inhoud van zyn leevens loop , voor zoo veel zyne teegenparty ons nage-

laaten heeft. Daar anders geen twyffel aan is , dat veele merkwaardige en by-

zondere dingen van hem gefchied zijn , welke onderdrukt, ofmet verkeerde

omftandigheeden bygebragt worden. Aangezien die mannen meeftendeel

zoodaanig een lot pleeg te treffen , welke de gemeene mcnfchelijke dwaas-

heid en ydelheid hebben gezien , en boven 't gemeene volk wys geweeft

zijn.

chrifteiy-
I0 « Wat nu zijne Godsdienft aangaat , zoo verzeekeren bezaadigde en

tnGod°°
f rechtfehaape mannen , die zijne Schriften met behoorlijke opmerkinge onder-

sta», zocht hebben , ,, dat hy alle andere dingen en de gantfche weereld aan Chriftus

,

„ en de Chriftelijke geheimeniffen onderwerpt , en daar van haare beginzelen af-

Aigemw- „ leid. Dat hy ook verder uit de Schriften der Jooden , Turken en Heidenen

,

hci*.

ys

„ ongemeene zaaken uit zoekt , tot beveiliging der Chriftelijke waarheid ,
ge-

„ lijk. byzonder in 't boek van de laatfte geboorte des Middelaars te zien is ; inf-

gelijks in het boek de Origine Etruru , als waar in heele Capittelen te

vinden zijn , die van de Teaarbeid der Chrijlelyke Godsdienft handelen, hoe

wel

(/>) ScxvolaSammarthanus L. IIL.Elog. Gallorum Doclriua illuflr. d. 22. & ex co Frchc-

tus Thcatr. Vir. illuttr. p. 1475. Oliand. Cent. XVI. H.E. 1. III. c. 31. p. 670. Thuan. 1.

LXXIV. pa^. 96. To.Il. Spondan. Contin. Annal. Baron', pae. 60. Natal. Alesand. Select.

H.E.C. Seö.ió. Hift. H*r.
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wel hy van alle doolingen niet vrygcfproöken word, zoo weinig als alle ande- J"^'.
re menfehen : Ondcrtuflchen kan men hem met geen goed geweeten een

Atheift noemen, (/) En gewirtelijk wie ook zijne Schriften cenigzins inziet,

zal, (zoo hy anders niet moctwillens blind , en zelf een Atheift wil zijn,) op- nefchi*

recht moeten bekennen , datdeezeman juilt daarom verworpen en aangevoch- aHc-
ten geworden is , dewyl hy meer , als veele andere gekent en gezien heeft. Zoo ry '

dat hem ook zijne aanklaagcrs zelfs cen ongemeene en voortreffelijke weeten-

fchap en geleerdheid moeten tocltaan, byzonder infpraaken, der zelver ge-

heimeniflen en merkwaardighecden. (/-) Alzoo dat zy bekennen , dat hy
door de Arabifche enOofterfchefpraakcn, zich byzonder wel gezien gemaakt Gei«rd-

heeft. (/) 't Welk dan ook zijne Schriften uitwyzen, daar hy in cen boek al- %aak«i.

leen, twaalf heel verfcheide fpraaken verklaard heeft, dat men hem tot een

ydele roem uitgeleid heeft. (m) Die geene, die hem met vlyt hebben gelee-

zen, ontkennen nier, dat men in zyne boeken veel fcherpztnnige zaaleen vind,

leelke een diepe T»ysheid en geleerdheid aanlvyzen. (») Dat hy ook de alge-

niecae bedorvenheid in de (Jhriftenheid wel gekent, endaar vanvrymoedig

gefprooken heeft, daar van ftaan zoo veel bekentcniflen in zijne Schriften, welke &**&&

hem ook zonder twyfiel alle zijne vervolgingen en lafteringen op den hals ge- huiche-

haald hebben. Om maar aan een te gedenken, zoo fchryft hy in een brief aan

D. C. S. aldus : „Die zoeken een groote tyranny indeweereld in te voeren j

„welke zich inbeelden, dat de herftellingc aller dingen nooit zal gefchieden,

,, dat het fchynt, dat de Satan meer verdorven heeft, alsChriftusweedcr op-

rechten kan. Van waar die geene , welke zich nu voor Euangeliften of

„ Euangelifche Preedikers uitgeeven , van alle vorderen , dat men op haare

„woorden zweeren zal, als of zy aireede Heeren der gantfche weereldwaa- yanRei;.

„ren. Waarom zy uit een eenige kerk, hen zoo veel enkele eigene kerken ensym-

'

,, verdicht hebben, met veel grooter tyranny , als de Babyloniers in voorleede boeken,

„tijden. Wie op haare woorden, meeningen, belijdeniflen nietzweerd en

„ zegd : Ziet hier is Chritms , dien Itooten zy gelijk als uit de fchoole. O wat

,,eene erbarmelijke Philautie, of eigenliefde!

11. By dceze omftandigheeden konde het niet anders zijn, of die geene , Gdeedene

welke zich in dicrgelijke aanklaagingen geraakt bevonden, moeftenzien^ hoe gi

e

rgen.

zy hem zwart en gehaat zouden maaken , op dat zijne getuigeniffen geen plaats

noch geloof mochten vinden. Waar door zy hem zonder fchaamte en

khroom , openthjk voor een Atheift ,
(o) voor een deugniet

, (p) voor een

vader en auteur aller zoo genaamde Deiften , (q) uitgeroepen hebben. Ja men
heeft hem voor den maaker van 't fchandclijke boek de tribus Impoftoribus ge-

houden , maar waar nicede hem het hoogste ongelyk , na de uitfpraak van Mor-

hèfus gefchied is. (>) Hoewel hunne getuigeniffen gantfeh niet over een ko-

men, daar ook die geene, welke hem groote geleerdheid en ervaarenheid toe-

liaan, noch echter de lieden bepraaten willen, datzy hem voor een uirzinni-

geu, dwaazen menfeh moeiten houden. Zoo dat men van hem gefchreeven

heeft : Bat hy niet boosaardig ge*fteeft is , dewyl hem zyne ~toaan~toysheid van

dit vermoeden bevryde, (s) Tot dien einde heefc men hem vreemde dingen

na gegeeven, en byzonder dat hy zich teVeneticn van een oude Juffrou had

laarcn wys maaken : datChriftus maar voor de mannen genoeg gedaan had, en ^"]^„ g

het vroulvclyk ge[lacht noch niet ten vollc?i verloft T»m , en in het toekoomen- <*""<"<-

de eerft gefchieden zoude , en wel, gelijk anderen daar by zetten, van deeze

II. Deel. Ffff Vene-

('") Morhofius Po!yhill. l.i. c. 8. p. 73. (i) Joh. Wolffius Led. memorab. Cent. xvi.

P-473. (/) Jnh. Scaliger Epill. ccclsn. p.648. (m) Sünmarlhari. I.c. (n) Morhof. 1. c.

p 74» (o) Manh. SutliviusinTurco-Papihno I.i. p. 187. & ex co Theoph. Spizclius inferu-

tinu» Athcïfmi. p. 60. (ƒ>) Sutliv. I.c. (.ƒ) Thcophil, Raina'ndus ap. Morhof. 1-c.

fr; Heor. Ernftius. ib:d. (s) Jo.Scaliger. I.c.
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jaar md. yenetiaanfe )ujfron Joh.inna. (t) Welke dwaaze waan zonder twyffel uit zijne

leer van de herttcllinge aller dingen genoomen, en onrecht geduid geworden is.

btnc"m. Natalis Alexander heeft noch onlangs die ganfche befchuldiginge voorvalfch
6"' verklaart. Insgelijks, „ dat hy zich voor de ziele van Adam uitgegeeven had,

vande
j? en eene ziel verhuizinge ((

uêTe£t4/t^<M(715) geftelthad. (») Vorders, dat hy

aingdër „ die geene voor zijn broeder gehouden heeft , die te Toloufe verbrand gewor-
aielen

" „den is, dewyl hy zich voor denEuangeliftJoannes zoude uitgegceven heb-

„ ben. (x) Zoo verhaald men ook van hem , hoe hy na zyne langduurige

„reize weeder na Parys gekoomen is, en heel jong en frifch daar uitgezien

„heeft, daar hy doch al oud, fwakj en grys weg getrokken was
;
hy had

v«ruk- J voor gegeeven , dat hy geflorven , en al in den heemel gciveeft Tvas , doch

denlèê- „ hier na weder jong geworden , en in deeze weereld was gekoomen. (j)

In 't korte, het ging hem, gelijk het zulke lieden in 't gemeen pleeg te gaan,

die men de allerongerymfte en gruuwelijkfte dingen , die maar bedacht konnen

werden, aanwryft, waanende hen daar meedevoorde weereld fwart te maa-

ken. Derhalven een geleerd man van Vofiellm zeer wel erinnert : Het is heel

licht by onernja.ei.rene en onTveetendê in vermoeden van K^itheifmw en andere

ondeugden te vallen , ook door de geringfte oorzaaken. (z)

a 2. Men heeft hem ook daar over gefcholden , dat hy van zyn boek van de

laatfte geboorte des Middelaars
,
gefchreeven heeft , dat het hem de Heilige Geeft

ingegeeven had , niet minder als hy gezegt heeft : dat de Engel Raztel hem
o?enbaa- veei gehememjjen geopenbaard had. [o) En , dewyl hy zich op openbaarin-

gen beroepen heeft , mag die meening daar uit onftaan zyn , alsofhy zvnezaa-

ken of Rettery van Schwenkveld geleerd hadde. (/) Daar men doch niet

vind , dat deeze béide ooit den een den anderen zyne fehriften noch perzoonen

gezien heeft. Doch voornaamentlijk word hem de volgende leer als Ketterfch

v»n de uitgelegt , wanneer hy onder anderen aldus gefchreeven heeft : „ Het is t'eenc-

wing'aiiw „maalnoodig, dat het menfchelijkgefiacht in deeze weereld tot de volmaakt-
dmgen. ^ j^j wce(jer geiaake , die zy tot op deezen dag noch niet heeft , nademaal die

„ door de zonde overal verlooren is. Want anders had de zonde door de vcr-

,, dorvenheid meer vermoogen gehad , gelijk ook zoo veel ontallijke boos-

„ wichten , die de ordening der natuur door tyranny en booze luften omgekeert

„hebben, als God, dat hy haar tot hun oogmerk brenge. Maar dewyl het

„Goddeloos gehandeld was, van de Goddelijke goedheid te gedenken, dat

„zyvan eeuwigheid alles te vooren geweeten , en deeze weereld in deeze er-

„barmelijke plaagen geftorthad, dat zy daar nimmermeer van ontflagen zou-

„de worden: zoo is t'eenemaal noodig, dat de Duivel en de zonde , en wat
„door beider aanleidingeontftaan is, buiten het middel der zaaligheid uit de

„ weg genoomen worde. Alzoo dat ten tyde des hoogen ouderdoms der ker-

ken, die nu na de kindsheid der natuur, nadc jeugd van de Schrift, en na de

„ mannelijke jaaren der genaade zeer na by is , welke alle dingen vereenigen , en

„ aan haar plaats weeder brengen zal , eindelijk in der daad het oogmerk bekent

,, zal werden , waar toe God deeze weereld gefchaapen heeft. Gelijk als nu in

„ de eerfte menfeh, eer dat de ganfche nakoomelingfchap in zich zelfverzwakte

,

„ natuur en genaade noodwendig malkander gelijkmatig was , zoo dat hy op

„ God door de Middelaar en door de fchepzelen in alles het doelwit had : alzoo

„ moet ook eene vernieuwing van alle dingen gefchicden, daar de verderving

„gefchied is, alzoo dat zy alle in dit leeven van God geleerd zyn, 't welk dan

„ noch

0) Thuanus 1. c. Ofiander l.c. ex Henric. Petri. Bucholcerus Ind.Chron. p.673. Micra:-

lius Syntagm. AE. 1. III p.314. Joh. Böttiger Ifag. Hift. l.i. p 402. (s) Thcod.Beza
Comm. ad Joh. xxi.-vcr.2t2. (x) Idem ibid. (y) Saminarthanus l.c. (~) Morliofius l.c.

(«) Natalis Alexander l.c. Petrejus Catal.Hasr. inPoftell. cxPalladiiCatal.Hsr. (ó) Pctrc-

jus l.c.



XXII. Hooft/ft. HISTORIE. S9S

„ noch niet gefchied is , en dar alle nakomelingen van Adam te gelijk alles dat J^rMD.

„ geene met groote woeker weeder verkrygen , wat hy ooit van volmaakt-
"

„heidhadde, ofgehad mag hebben, byaldien hy niet gezondigt had, alzoo

datwaarachtigdegaavezoonietis, alsdefchuld. (c).

1 5* Wegens dceze voorftellinge heeft men hem een gedrogt of wanfchepzel

venoemt , 't T»elk uit alle Ketteryen van alle tyden te z>aamen gefield is. (d)

Men heeft hem te laft gelegt , dat hy geloofde , dat uit allerhande Stften en

Religiën , de menfehen door Chrijlus zouden zaalig Teerden , of gelijk Petrus

fpreckt, allcrley volk, dat God vreelten recht doet, is hem aangenaam, {e)

Maar daar van konnen zyne Schriften een meerder en gewifier getuigenis gee-

vcn, welkers tytels ik , voor zoo veel de zelve genoemt worden, hier needer

(tellen zal, hoewel veel van de zelve noch niet eens gedrukt zyn, maaralleen

inhandfeh iftenbeftaan, en als juweelen gehouden worden. De 4. boeken de *y°e
.

c

orbis terne Concordia, of van de eendracht des Aardboodens, heeft Natalis

Alexanier zelfs ook onlangs gepreezen, en aan bevoolen. De boeken, die

de kunften en fpraaken aangaan, zyn van de Geleerden in 't gemeen geroemt,

en dikwils gedrukt geworden, als het boek de Phcenicum litens , of de Origine

Gr£C£ & Latin* Lingu£ , te Parys , 1552. De originibus five de Ebraica

Gentü ejr Lmgux anttquitate deque variarum linguarum affinitate , ibid.

p. 1558. Alphabetum Jive introduelio ejr legendi modus linguarum xn chara-

Bertbus differentium fc Ebraica, Chaldaic* veteris & receptioris Samaritant,

Arabic* , Indicx , Grxc<z , Georgianx , TzeTvi*nx , illyric* ejr Latino: Liber

de TJnivcrJiute Grammatica Arabica. De moribus , religione ejr Rep Tur-

carum. Liber de Republica Athenienfium , Cofmographia. Liber de Monar-

chia. Vorders de andere Schriften, daar hy over aangevochten is : Ylxv$tvoi>alai.

de Compofitione omnium disfidiorum f.
tuba penultim* ftridor Helix Panochxi

Bajï'ex 1 5 44. Orbts terra concordia , ibid. eod. anno. Abfcondttorum a con-

ftniftione mundi clavis
,

qu.i mens bumana tam in divinis quam in humanis

pertinget ad interiora velaminis xternx veritatis , Parif. 1546. ejr Amfteled.

1646. per Abrah. a Frankenberg. Liber de Hativitate Mediatoris ultima,

vunc futura ejr toti orbi terrarum manifefianda. Bajd. 1547- Doflrina feculi

aurei vel de Euangelista Regni Je/u Chrifti Regis. Gallice. Liber de tterno

Chrifti in infertoribus regno. Liber de Etrurix originibus & de aurei feculi

doctrma ejr vtta prxfiantisfirna. Florentix 1 s 5 1 in 4. De vi 1 figillorum li-

bris ab Agno apertis. De oftio aperto tterni myfterii. De Euangelio xterno

f. de Naturx ejr Grati* conjugio. Clavis Scripturarum. De formidando

Elte adventu. De forma Eupoliti* f.
opus reformationis ad aurei feculi vi-

tum reftituendam. De Sathana. Monarchie deftrucJione. De Filio perditio-

nis, ejre

14. Bydeeze man moet ik noch een ander voegen, die niet minder in 't ge-

meen verworpen , en ku aalijk befchreeven word. Deezewas Francifcus Puc- Pucc!us'

cius, een voornaam Edelman uit Florentie, wiens geflagt by Thuanus en an- zvniee-

dere zeer beroemt is.
(f ) Deeze zoude in zyn jeugd met Fauflus Socinus een

tyd lang vérkeeringe gehad hebben , als hy te Bafel en Rackau in Poolen

leerde. Maar dewyl hem zyn leer niet geviel, is hyeerft na Engeland, en van

daar, wyl hy vervolgt wierd, na Holland gereift, alwaar hy zich 'm Gouda

needer gezet , en met de Weederdoopcrs gemeenfehap gehouden heeft. Aldaar

heeft hy ook het boek, daar hymeeft over lijden moeite, in 't jaar 1592. uitge-

geeven, en is eindelijk in Boheemen getrokken, heeft, als men meent, zich

tot de Papiftc gezintheid weeder begeeven , en is eindelijk te Praag overlee-

Ffffx den

(0 InClavcA^fcnnditorumCap.III. p.6. (d) Baa Epift. sxci. p.328. (e) Roflsus
von Relig. der Welt. p. 303. & Theologi paffim.

ven-



59o
KERKELYKE XFLBoek,.

jaar md. fea (ƒ) Waar door het andere verhaal valfch bevonden word , alsof hy te

Saltsburg gevangen genoomen , na Rome gevoerd , en verbrand geworden

was. (g) Het boek dat hy gefchreeven heeft , voerd deeze rytel : „EenCa-

Bo«kvan „ tholijke ajfertto, of beveftiginge van de kracht van Chriftus, den Heiland in alle

hetaige- n jecjer menfcri , in 't byzonder voor zooverre zy menfehen zyn, welke,

licht. „volgens de Goddelijke en menfchelijke billijkheid, doordeganfche Heilige

„ Schrift , en der Heilige Oudvaders overeenftemminge , volgens de beproe-

„vinge desGeefts ( met 1 20. gronden) bekrachtigt, teegens de fchoolen , die

„ wel zeggen , dat Chriftus de Heiland genoegzaam is , maar zyne heilzaame

werkin^e in een ieder loochenen , aan Paus Clemens vin. In dit bock

verklaard hy zyn gevoelen onder anderen aldus : „Salomo getuigt, dat God

„zich over alle ontfermt, en aan alle hunne zonden vergeeft, opdatzy zich

„verbeeteren; hy bemint alle dingen, en verfchoont alles, dewyl het alles

„des Heeren is , die de zielen lief heeft. En aldus befluit hy : dat zyne onver-

„ anderlijke Geeft in alles is , waar door hy de geene die zondigen , beftraft , of

„ verbeetert , dat zy van ondeugden bevryt worden , en in hem leeren geloo-

„ven. Daarom moet men alle menfehen aanzien, alsindenftand vanzaalig-

„heid, eer zy dezelve onveranderlijke Geeft van God en Chriftus verachten j

„ naamentlijk , de reeden (Aoyov, het woord,) 't welk een ieder menfehver-

„ licht, die in deeze weereld komt. Joh 1. (h)

15. Hieruit, en uit zyne overige verklaaringen befchuldigt men hem , dat

hy het natuurlijk licht en het vernuft, dat in alle menfehen is, voor krachtig

genoeg ter zaaligheid geacht heefr. Om deeze reeden gafmen het de naam ,

alsofhy gezegt hadde : dat een ieder menfeh door eennatuurlyk geloof', 't wdk
vin-tge- op den eenigen Schepper ziet , zaalig kon "Worden,

[f) Maar de aanklaagers

zyn daar over noch niet eens, om dat eenige van de Rechtgeloovigc uitdruk-

kelijk ftellen , dat het zyn meening niet is , dat alle menfehen door de natuurly-

ke kracht , of door een geloove uit de natuur gevat , zaalig "frorden. Maar
dat zy een inwendig geloof of Chriftus in haar hebben, (k) 't Welk dan ook
uit zyne eigene woorden klaar beweezen kan worden , daar hy fchryft : Het

Goddelykc licht , 't Tvelk Chriftus is , verlicht alle menfehen , die in deeze

Tveereld koomen , en fchynt zonder ftyyjfcl voor hen hetlzaamelyk . Daarom is

niemand het gevaar van de verdoemenis zoo na by , als ivanneer hy halfta yrig de

Tveereldlyke gezdjehappen der duifternvs aanhangt , Tnelke dit licht niet vatten ,

maar verachten. (I) En tot bewys hier van , heeft hy die Schriftuur- plaatzen

bygebracht
, Joh. 1. 9. Handel, ix. 34- 35- CololT. ï. 2?. en andere. Gelijk

zy ook van de Quaakers aangetrokken worden. Want deeze en andere hebben

ten dien opzichte met hem eenerley meening : even als ook veele oude Marte-

laars en Leeraars , gelijk van Juftinus Martyr en veele anderen uit de bovenfte

eerfte boeken bekent is. Insgelijks uit de nieuwe van Zivinglius , Mofes Amy-
t-aldus, CurcelUuSy Socinus, enz. en van der Papiften zyde , Erafmus, Lato-

mus , TantteruSy Andradius
,

gelijk zy van de Godgeleerden wytloopig ge-

noemt worden. (*») Zoo dat zy ookklaagen, dat deeze galgenaas {furcifer)

(zoo noemt hem de Theologifche zachtmoedigheid ) zyn g>ft overal uitge-

ftrooit hadde ; deTvyl hy zich beroemt , dat zyn leere eindelyk over al heerfchen

zal , en al veele in Engeland , Duitsland , Polen , Vrank'yk , Zwitzerland

Teel behaagde, en Tvaar hy maar iets daar van voort bragt. (n)

(ƒ) Kippingius Supplem. Hift. ad Pappum p 56. (#) Ofiand. Cent. XVI. L. IV. c.46.

p. 1100. &cx co IJoeclerus Memorab. SeéLXVI. p.688. Kottholt. H E. p.8^f. (») L.de
Chrifti Scrvator Eflicicit. p. 26. £dit. in 8. (»') Beuzelius H. E. p. %6$. Löt'gcr Ifsg. Hifr.

p. 402. Üfiand. Kortholt. fto. (*) Colberg. Platon. Chrift. P.II. c. 14. P-63I. (/) Eoc.
cit. p. 34, (m) Kroiiiayer. H.E. p.604. («) Ofiand. 1. o

16. Mee-
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1 6. Meeftendeel heeft men deeze ftellingen voor Godslaftering gehouden , J™£°:

welke men uir zyne boeken getrokken heeft, namentlijk : Dat de eenvoudige
Vind

onTveel'enheid en het ongeloove , en het gebrek vanden Doof , by aldien daar geen gemeen"

boosheid by is , niemand fchaad. Alle , Tvelke op God waarachtiglyk vertrou- be$7"

»en , en hem aanhangen , borden door een Goddelylce ingeevinge verlicht , en

ficmmenmetde yeaareChri/lenen overeen, Tvanneer zy maar vreedzaam en goe-

dertierend tegens ieder een, en met geen haat bczeeten Naaren , en vervolgden.

„ En daarom heeft hy nu de naam van een gedrocht , dat uit de Mahometaanen

,

„looden, Heidenen , Papiften, Swenkvelders , Wcderdoopers , Calvini- vJn het

„ ftcn en Chiliaften te zaamen gezet is. Nadcmaal hy met de Swenkvelders de "S
„ noodzaakclijkheid van het Minifierium af-fchaft , met de Calviniften de

ampc-

„kracht der Sacramenten vernietigt, den Heidenen den Heemcl opent , en de

„Jooden in de Kerke der kinderen Gods in voert, {f) In 't kort , het heeft de

Preedikers byzonder gelmert, dat hy die, welke zich voor reine en rechtgeloovi-

gehouden , niet alleen voor kinderen Gods achten , maar ook aan anderen zulke

voorrechten gunnen wil. En eindelijk heeft hen niet aan geftaan , dat hy hunne

tee*jenwoordigetoeftand der Chriftenheid niet voor zoo goed erkende , maar

noch een beetcre wilde verwachten. Als wanneer hy onder andere hadde ge-

fchreeven:„De Propheeten en de Heer befchryven eenen verwerden toeftand der van a*

„weereld en der kerken, zoolang de voleinding der Chriftenheid niet gefchied ^d

h
°;j

„is, datnaamentlijk, het onkruid met het goede zaad opwaft , en de boeken ^
rChri-

„der Propheeten, voor het Joodze volk en veele anderen geflootenbly ven,

„daar de vroomen, die hun opgeleid lyden verdraagen , tot vervulling van 't

„ lich.iam der Chriftenheid , en daar de Sathan woed , en ontallyke vervoert,

„ook deGodloozen en Seciarifcn overal hen uitzinnig aanftellen , eneenige

,
, van de Geleerden afvallen , en de Antichrift alle loogens en zonden in de naa-

,, fte periode vernieuwt , van het aangezicht des Heeren , die daar weederkeert,

„ gelijk te vooren gezien en gezegt was. Maar wanneer de Duivel en de Anti-

„ chrift in de Helle geworpen en op geflooten zullen zy n , enz. {p) Van we-

gen dceze en andere diergelijkc ftellingen hebben de Godgeleerden noodig ge-

acht , hem tegen te fpreeken. En Ofiander fchryft aldus van zich : Ik Lucas JJgj^
Oji'ander Doctor hebbe het by zonder met een opent lyk fchrift ,

(V Tvelk de Theo- gedaar

logifche faculteit met een hcerlyke Voorreedc verciert en aan bevoolen heeft ,)

Ttederleit , en dit mj/nfehrift is te Tubmgen in 'tjaar 1593. uitgegeeven. (cf) On-
der de tytel van Puccius fchrift , heeft hy h-et een Sathans of Duivels boek ge-

noemt, dewyl het handeld van de algemecne kracht Chriiti in alle menfehen.

Ook heeft toen ter tyd eenen Francifcut julius te Leiden daar tegen gefchreeven

,

en NicoUui Serrartus onder de Papiften

17. Onder de enkele zoo genaamde Ketters , welke wel geen eigene ge-

naamde Seffen hebben gemaakt , behoord noch in de zelve tyden Bernbardus

Ochtnus , een gebooren Italiaan van Siena, die wel onder de Papiften opgevoed ochinus.

was, ook de zoogenaamde Capucyne orde onder hengefticht, en wegens zy-

ne vroomheid en gaaven groote lof verkreegen heeft, maar hier na is hy te ge- z nafvjl

Ivk met Petrus Martyr uit Italten getrokken , en tot de Gereformeerden over v,n '
c

. .,,{/- i
• - 1 1 r Paufdom,

gegaan, (r) Aldus heeft hy eenige jaaren in Engeland gekeft , ook te vooren

in Straatsburg en Augsburg cenige g,ehoudene Predikatien uitgegeeven. Waar Aann«-

ophy te Zurtch in Zmtzerland zich needer gezet, en onder een zeekere Ge- "'"f^öê

meente gepreedikt , ook een vrougetrout heeft. Alwaar hy ook zoo wel als

in Engeland de getuigenis van alle bekoomen heeft , dat hy zich met alle Pree-

Ffff 3 dikers

(o) Ofiander l.c. (/>) Libro citat. p 200. (</) Loc. cit.p. 1 100. (') Bez a Icon. Vir.

clar. in Viia P.Martyris. Thuan. Lib. XIII. p. 267. Sleidanus l.XIX. pag. 23 j. Bzovius
AnDal.Ecc. An.ij42. n.34. &aliiap.SandiumBit>lioth. Anti-Trin. p.3.

retor-

meerdem
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Ja3K^" dikers in leer en leeven eendrachtig beweezen, ook op haar leer eeneed m-
zwooren hadde. (s) Maar eindelyk heeft hy cenige t' zaamen fpraaken in de

ft!*.™™. Italiaanze taalgefchreeven , welke terftont van Sebaftiaan Cafidlio in 't Latyn

overgezet en gedrukt, doch zoo voort op 't aangeeven der Preedikers , enby-

zonder van Bullingerus
,
(welken hy den Zurikzen Paus , ook een hoog-

gezach hebber , en een dwingeland genoemt heeft,) van den Raad verbeurt

verklaart zyn. (t) Daar op is hy zelf, dewyl hy zich het oordeel van 't Mini-

Jlerium niet onderwerpen, en zich daar na voegen wilde, in 't jaar 1564. voort
verj». afgezet, en uit Staden Land met de zynenuitgedreeven. Daar hy dan in een

fchrift zich opentlyk hier na beklaagt heeft , dat men hem in zyne hoogen on-

derdoe ,
(wanneer hy al 87. jaaten oud was,) niet tegenjlaande hy gebeeden

bad, dat men hem maar de "tointer over zoude laaten blyven , in 't felfie van

de Tvinter met veele kleine kinderen uitgefiooten hadde , daar hy hetzyne ver-

teeren, en elendig leeven moeft, na dat hy het mcefte al te Zurich verkofr had.

Balling- Hy heeft zich van Bazel na Mulhuizenbegeeven, alwaar Bullingcrtts terftont
fcbap

' fcherpc brieven na toe gezonden heeft , dieswegen hy zich eindelyk na Poolen

gekeert , en gelyk men fchryft , na dien tyd by de Sociniaanen gelecft

heeft. («)
strydpun- l8 Maar de punten , daar men hem om verworpen en uitgeftooten heeft,

zyn volgens het voorgeeven van zyne aanklaagers, de volgende , zoo als het

Mimflerium te Zurich die uit zyne zaamenfpraaken getrokken heeft, (x) Eer-

vandebe- ftelyk had hy in de 27. t' zaamenfpraak sefchreeven , hoe hy alle Gereformeer-
durveu- , '

J
,

r ö
. 1,111 n 1

heiddsr de Gemeentens doorgegaan Tvas, om te zien , in -welke hy blyven en rujren kon-

meerden. de : maar hy had onder alle geen gevonden , daar in hy met een goed geheeten

leeven mogt. Welke bekentenis dan krachtig genoeg was, om hemvyand-
fchap te verwekken. Ten anderen , lier hy ook in de 1 3. t'zaamenfpraak dee-

van'tgc- ze ftellingen niet gelden, dat men alleen door het geloove zonder de berken ge

-

cXof!
rechtvaardigt T»ierd : en voegde daar by , dat het noodig Tvas , dat men niet

moe/l zondigen , maar rechtvaardig zyn : de mevfch konde zonder zonden lee-

ven. Alle het welke zyne aanklaagers Leeiingen der Jooden noemen. Ten 3.

in de 7. t'zaamenfpraak : daar (laat in den Bybel , dat de Mesfias voor de zonden

der uiteet koorenen geboet heeft : namentlijk , voor deeze alleen
,

gelijk de

Gereformeerden leerden. Ten 4. in de 27. t'zaamenfpraak verdeedigt hy heel

wed«- duidelijk de Weederdoopers , zoo dat men zier, dathy geen vyand van hun is,

aooP. C11 jat je keriQ (Geeftelijkheid) zyne fchrifren alzoo wel ontbeeren kon.

Ten 5. zette hy in de 1 3. t'zaamenfpraak : dat nergens bevoolen is , dat de Chri-

fienen fieeds om vergeevinge der zonden zouden bidden. Maar voornaament-
Echie- jjjk heeft hy in de 21. t'zaamenfpraak van de echt fchandelijk geleerd, en ge-

fprooken, en zich noch daar by op het voorbeeld van Petrus Martyr bcroe-

veei- pen , die ook opentlijk op de Stoel van de Polygamie of veel-vrouwen-ccht ge-
vrouwen-

iecrcj heeft : daar doch Ochinus de grond daar van wel aangevoert , maar heel

flaauw wederlegt hadde. Waar toe zy tot een voorbeeld deeze woorden by

brengen : Gelyk als Abraham
, Jacob , en veele anderen tot de veél-vromvcn-

Echtfchap van God zyn beroepen geiveesi , alzoo Tt>y ook. En verder, daar hy
den raad gegeeven heeft : Meti moet geen meer ivyven neemen , maar God

bidden , dat hy de gaave van onthoudtnge gaf, 't Tvelk hy doen zal , wanneer
Kuuhei

. men yem getroU"fteiyi( aan roept. Maar by aldien het aan geloofen aan ver-

hooringe gebrak , zoo zoude men doen , daar God iemand toe dreef , Ttanneer

men

(1) Bulünger. inteflimon.ap. Boxhom. Hift. univ. p. 1144. (<) ld. ibid. Ottius Annal. Anab.

p.142. (») Buliingcrus&Ottius. ). c. (x) Mimftri EcclelïseTigurinx in SpongM , adverfus

afpcrgincsB.Ochini , qua verscaufx expnnuntur, ob quasillcaburbcTigurinarelegatusrcpe-

titaabHottingetoScc.XVI. H.E. part.V. cap.3. p-d^f. feqq.
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men zvn God Ui'.keTvil verzeikert is , zoo zondigt men niet. Want in de gehoor- JaarM°.
J J

. .
/

"lol MDC<
zxamheid tcgcns God. kun men met dTvaalcn.

19. Wegens dcczc meening, naamcntlijk, dat zoo wel in 't Nieuwe als in 't Zyn vai.

Oude Teftamcnt toe gelaaten is, veel wyven in de echt te hebben, word hy
*
c

h

h

e

ti

b

n

c
;

nu mceft v.in de Godgeleerden verworpen , en een Samofatemnan genoemt. £eiu

Welke ook verklaaren , dat hy buiten dat rcchtgeloovig is geweeft. [y) Van
waar hem cenige zonder fchuld vooreen Athcift uitroepen (a), als ook voor

den Authcv.r van 't bock van de drie Aarts-bedriegers, Be tribus impojioribus. («)

Maar waar tegen de verftandigen zeer wel erinneren , dat dit boek al bekent

weeft , eer Ochinus by na gebooren was. [b) Het is hem gegaan
,

gelijk

xmecnlijk diegeene gefchied , welke door deezc en geene byzondere mee-

ning eens in klcinachtinge by de PrceJikcrs en Geleerden koomen , welke men
hier na gaarne alles op een reis toe fchrcef , en de fchuld gaf, by aldien men maar

kondc. Doch onlangs heeft de geleerde Morbofus ten dien opzichte hem ver- omfchut

decdigt en rond uit bekent , dat in zyne Schriften niets God verloochenende dlD6e '

Jlak^cn. hy ftclde maar de veel vrouwen Echt, hoe wel herneemge tot een

Amxin wilden maaken. (c) Nochtans heeft hyde Heeren Gereformeerden

ook niet behaagt , om dat hy meende : Dat men de Ketters , Wanneer zy al

lifterden , moest verdrsagen , en niet met den zTeaardeflraffen (d) Door dien dit

tegen haare veelvuldige /T4<f?;£ is geweeft, gelijk wy reeds aan de Wederdoo-
pers hebben gezien , en haaft van Servetus en Gentilis zullen gewaar worden.

Aangezien Ochinus zelfs in zyne Schriften hier na zich beklaagt heeft , dat hy
daarom vervolgt geworden was , dewy 1 hy van haar getuigt hadde , dat zy noch

geen rechte reine Gereformeerde Gemeente hadden, enz. (e) Gelijk hy dan

cok noch te vooren in zyne Schriften in 't gemeen aldus tegens de gemeene hui- f""^ff"'

5

chelery en verdorvenheid gefchreeven heeft : Deivyl het Euangelie de menfchen fcheEuan-

tot niets maakt , en God maar alleen alle eer geeft , zoo hebben de menfehen
ge '

het altyd befreeden : de Jooden en Heidenen opentlyk , de valfche Chrifienen

heimelyk met list , en byzonder daar zy om loon leeren, en niet het Euangelie,

maar Fabtlcn, Hiforicn , menfehelyke "toeetenfchappen en verdichtzelen , of op

het hoogste de Wet. Zy leeren het Euangeltum niet , als maar op een ver-
fefJ^f'

keerde Tvyze , dat zy de zialigheid ten deele in Chriftus , ten deele in ons

Jlellen. Maar deivyl de Heilige Schrift dat tegen preekt , zoo hebben zy die

onder het Latyn geftcoken , e?i de Geleerden hebben niet daar in , maar in de

Tfeet eldlyke kon/ten geftudeerd. Wanneer eenige daar maar eens in gekeeken

hebben , zoo hebben zy uit inbeeldinge , dat zy alles Tvel ver[tonden , niet ge-

zocht iets daar uit te leeren , maar die op hunne eige meening getrokken , om
hunne doolingen daar meede te bedekken.

(f)
23. Dewyl verder by verfcheidene , byzonder onder de Papiften , van de Agripp».

geleerde Henricus Cornelius ^Jgrippa veel zeltzaame dingen voorgegeeven

worden, en hy onder alle partyen verdoemt is, mach hier ook niet zonder

oorzaak gewag van hem gemaakt worden. Wat zynleeven aangaat, hywas tevens

een voornaam Edelman van Nettesheim, en gebooren te Keulen, in het jaar ^
148 6. Ecrft was hy Geheimfchryver by Keizer Maximilianus I. hier na een

Amptenaar in de Venetiaanze oorlog, tot in 't jaar 15 15. Waar op hy een

reis door Italien , Spanjen , Engeland en Vrankryk gedaan , en zich einde-

lijk neder gezet heeft, en getrouwt is , en hy is te Metz Syndicus en Legatus

van

(v) Vid. Bcïa de Polygam.Repuciio &Divortio: Gerhardusloc. deConjog. $.202-fcqq.&
rcliqui. (z) Ap. Morhofium Polyhift- 1. c. p. 75-. (a) Auöor Rcligion. Medici, p. 126.

(i) Bxlios Epift. ap. Dcckcrum de Script. Adcfp. p. 375. Staniflaus Lubieniecius l.n. Hift-

Rcrorm. Polon. c. 3. p-jo. (0 Loc- cit. (d) Spongiaap. Hottinger. I.c. P.4S9. (» Ibid.

p. 498. yof. (f) Praefat. ad Commcntartum fuum in Epift- ad Rom. AogoftssVindel. pcrPhi-

lippumUlhardumsditum.
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j.arMD. van de zelve ftad geworden. Dit verveelde hem ook in 't kort, hy ontfloegzich
tdtjaoc. ^^ van, en begaf zich tot de Medicyne , en praktiseerde daar in te F ry burg

en elders met groot geluk. Hy w ierd ook van des Konings Moeder in Vrank-

rvk na Lions ontbooden , welkers Hof Medicus hy wierd , tot dat hem ook

zyne vyanden tot veranderen drongen , van waar hy eerft na 't Hof van Borgon-

dien , doe na Mechelen in Braband , en eindelijk weder in Duitsland trok , en

van de Hartogin Margareta , Keizer Caroli V. Hijloricus en Raad genoemd

wierd. Te Bon had hy zich weder vanzyn vrou laatenfcheiden, en zoudein

't jaar 1534. te Grenoble inVrankryk in groote armoede geftorven zyn. (g)
oetuigtnis Deeze man is nu neevens zyne andere Hijlorifcbe , Theologifche , en Phyjicalt-

ftiTew/sV fche Schriften byzonder bekend geworden , door het bock van de onzeker-

heid en ydelheid der Tveeter/fchappen en konjlen , waar in hy de genieene doolin-

gen en dwaasheeden in alle ftaaten , byzonder der Geleerden zeer vry en

openhartig getoond heeft. Waar over hy by Keizer Carel zelf niet alleen

ecnigzints in ongenaadc gekoomen is [ti) , maar ook de Geleerden hebben by

na alle zich bcleedigt bevonden : weshalven zy naderhand zich altyd bezwaard

hebben , dat hy op een Sophijli&e wyze uit alles iets uitgezocht heejt , dat be-

lacchelyk ,
gehaat , en kinderachtig is. Maar dat hy het goede verborgen en

verzwelgen heeft, (1) Derhalven hebben hem anderen dit opfehrift gemaakt,

en toegevoegd

:

Inter Divos nullos non carpit Momm
,

lnter Heroas monftra etiam infettatur Hercules.

Nnllis hu paren.

Contcmnit
, feit , nefcit , flet , ridet , ir'ajcitur

i infettatur, carpit omnia.

Ipfe Fhilofqphus , D&mon , Heros , Be

m

, omnia. (/')

Dat is,

Onder de Goden is 'er nier een, die Momus niet laakt. Onder de Helden ver-

volgd Hercules ook de Monfters. Deeze fpaart niemand. Hy veracht,

hy weet, hy weet niet , befchreit , belacht , is toornig, vervolgd , laakt

alles. Hyzelf is een Wysgcerige, een Duivei, Held, God, alks.

G«ft"i 1- 2I - Op het allermeeft heeft hy zich in ongeleegenhcid en flecht aanzien ge-

heid. bragtj om dat hy de Geeftelykheid met hunne ftreeken en gruwelen ernftigaan

getaft , en de waarheid niet gefpaart heeft : gelyk uit zyne Schriften en zend-

brieven , en zyné ftrydigheeden met die van Keulen , Leuven , en andere te

zien is. Hy heeft ook Lutherus zelfs ongemeen gepreezen , en onder ande-

ren in een brief aan den gantfehen Raad te Keulen in 't jaar 1533. aldus opentlvk

X*
nLu" gefchreeven. „Als Marthyn Luther nu opgeftaan was , die de geoef-

,, fenfte Theofophifien een fchrikkelyke tcgenftreeyer was , en de Paryze XJnï-

„ verfiteit en de Kerkenraad te Rome zelfvan hem noch niet wilden oordeclen

,

„hebben echter onze ftoute Meefters, eenige arty kelen met der haalt by een

„geraapt, en hem zonder bewys-gronden , zonder oorzaak, zonder fchrifr,

„ zonder geloofwaardigheid , en geleerdheid , nochtans dsclrinaltter, ofvol-

„ gens haar leer over Kettery bcfchuldigten verdoemd. Als nu deeze verdoe-

„ming der kerken niet geholpen heeft, en veelcnietop Marttnus verbolgen

„wierden, maar de Keulze onze Meefters uitlachten en befpotten , wasvoor

„ uwe

il) Mclch. Adamiin VitisMcdicorum&cxcoFrchcrusTheatr. iM. Vir. p- 12.Z+. (b) Idem
ibid. (/) Viöorin. Sirigciius. P. 1. Loc. Thcol. p. iif. (k) Nic Rculhcr. Icon. Clar.

Viror.
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, uwe Meeftcrs hunne bloote verdoemenis genoeg, die doch flecht en onbe- J^'Mu,
1

ij i . . _ cuiMDC,
„weezen was, en zy zcegenpraalden nu over hunne overwmmnge. Onder-

: ,> tufichco liepen zy als van hunne potten weg , wierden geheel (lom , en lieten

.„aan anderen over, om decze Kettery te wederleggen , enz. (/) Met deezc

en dicrgejyke rechti'chaaperx getuigenilïen ging deezc oprechte man openhartig

,
door zee, en fchroomde niemand , maar beminde en verdeedigde de waarheid

iby vriend en vyand met grootegetrouwigheid en bekwaamheid, nademaal hy

,
ook een voortreffelijk verftand en groote gaaven van God hadde. Men vind

,
in 't doorleczcn van zync Schriften , hoe zeer hy de Paapen en Geleerden toen

ter tyd ftom gemaakt, en haar dwaaze hoogmoed
,
gierigheiden alkandere

ondeuiTden ontdekt heeft , alzoo dat hy een rechte geefiel der verdorve Geefte-

lvkheid geweeft is. Ja hy heeft ookonfchuldigeperzoonenernftiglyktegens verdwdti

hen verdecdigd, en geen gevaar ontzien: gelyk hy onder anderen een vrouw, S"-
dic van de Paapen al over Kettery verdoemd was , en zonder twyftel ver-

dlgeQ"

brand zoude geworden hebben , als haar Voorfpraak befchermd en DerKes-.

behouden (m) , ook cenige andere alzpo gered heeft. («) Waar ters "

door hem de Priefters een Ketter- Voorfpraak genoemd (o) , en de

Pauifelyke Schryvcrs hem ook voor een Lutheraan gefcholden heb-

ben. ( p

)

22. By deezc zoort van wraakgierighcid bleef het niet, dcwylzy, en na

hen vecle andere , ontydige Rechters en Kettermeefters , hem , niet tegenftaan-

de alle zync ernftigc belydeniffcn. voor een Atheift , en uiterfte verkeerde boos- vaifche

. ,

}
, P II il J tl: i i -i betichiin.

Tcuht uitgemaakt hebben: gelyk men decze ty tel van hem by zoo vcelen vind, genvui

welke in de voetftappen der Antichriftifcheyvcraars treeden. Maarvoornaa-
* cheiftc*

mentlyk hebben zy hem opentlyk over toovery en duivels konften befchuldigd , Tovery,

en onder anderen de volgende gruuwelyke dingen van hem verhaald. Dat hy
een zwarten hond altyd by hem gehad heeft , die een booze Geeft was. Dee-

zen hadde hy op zyn doodbedde denhalsband afgedaan, engezegt, Gy ver-

vloekt beeft ,
gaat van hier , gy die my tot de verdoemenis brengt. Waar op

zich de hond in de rivier Saone geftort heefr. (q) Infgelyks was 'er eens een

van zyne disgenooten in zyne afweezentheid op zyn Studeerkamer gekoomen

,

die den Duivel geroepen had, en van hem verworgt was. Welk lichaam dan

Jgnppa hier na gevonden, en den Sathan bevoolen hadde, het doode lichaam

op de markt te Leuven te draagen , en in dat lichaam onder de Studenten te

wandelen, 't Welke dan ook gcichicd is, tot dat de Duivel het lichaam ver-

laaten heeft, en het neder gevallen is, als of hy fchielijk geftorvenwas. ir)

Niet minder heefc men noch achter zyn rug gezegd, dat al het geld, wat hy
uit gaf, daar na inftukken van hoorens ofandere vodderyen pleeg te verande-

ren, (s) Tcgens deeze , en andere zulke fabelen der Paapen , hebben hem verdeedi.

veele rechtfehaape mannen grondig verdeedigt. Onder anderen heeft een zeeker fèglo

."'

man, die hem zeer wel gekend heeft , en by hem gewceft is , betuigt, dat de

boven gedachte hond, een natuurlijke hond geweeft is, die Monjïeur gehee-

ten heeft, welke Agrippx zeer liefhad , alzoo dat hy met hem dikwils gefpeeld

,

en hem aan de tafel , en ook in 't bedde by zich gehad heeft. Dewyl hy nu van

alle plaatzen veel brieven wilTelde , en dikwils in 8. dagen niet uit zyn ftudeerka-

mer ging, en nochtans van veele dingen had vveeten te fpreeken,zoo hebben hem
zyne vyanden de fchuld gegeeven, dat het deeze hond hem moeft zeggen, (t) En
zoo is het met de andere fabelen ook gcftelt geweeft, gelijk het de Geleerden tot

II. Deel. Gggg hier

(/) Vid. To. II. Opercm I. vil. Epift^r. p. 1041. fcqq. (m) L. 1 1 . Epift. 38. p. 684. & de Vanit.

Scicnt.C.96. p.281. (») L.11. Epift. 5-9. p7n. («) L.n. Epili.38 p.óSj. (ƒ>) Sextus

Senenlisl. v. Biblioth. S.Cont'.Gysb. VoèuusDilicrt. Select. P.lll.p.616. (?) Paul. Joviu9in
Elogiis Doft. Vir. & cxeoalii. (r) Simoji Majolui l.n.. Dier.Canic. t.z. C0II.3. p.174.
(•f) Idem ibid.p. 190. (0 Jo.Wierus l.n. d.Practtig. D.xm. c.5-.
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hier toe ., en noch heel onlangs een zecker man , grondelijk beweezen

heeft. (») . Welk ook anderzints wel aan geweezen heeft , hoe verre men
hem de boeken van de geheime Philofophie en andere Magifche diaken toe

fchryven kan. Daar zy ook vorders niet loochenen, gelijk hy zelf toeftaat,

dat hy de Alchimia zeer toegedaan was, en daar over ook veel heeft moeten

lyden , en dikwils in de gevangenis geworpen is. [x) Vorders heeft hy met

de grootfte lieden van zyntyd, byzonder met Trithemim (die even ook zulke

achterklap heeft moeten lyden, gelijk wy in'tvoorige boek gezien hebben,)

en Erafmus ,
(welken de Paapen ook voor een Atheift gehouden hebben ,) (y)

brieven gewifleld, en vriendfehap gehouden, gelijk ook met vecle Potentaa-

ten en Prelaaten, ook met de Paus en Keizer KarelY. zelfs, gelijk het zyne

brieven uitwy zen.

23. Maar op dat het noch klaarder blykt, waarom de zoo genaamde Gee-

ftelijken, deczen man zoo fchrikkelijk zwart gemaakt hebben, zullen wyee-
nige getuigeniflen uit zyne.Schriften bybrengen , hoe hy van haar ellenden

openbaarlijk getuigenilTe gegeeven heeft. Alzoo fchreef hy van de Ketter-

meesters , of Inquijiteurs : Zy voeren alle haare oordeelen uit na 7 Jus Cano-

nicum en Paujfelyke Deereeten op het gruuwlykjle , als of de Paus onmoogelyk

dooien konde : maar de Heilige Schrift achten zy niet meer als doode letters,

ja als een fchild der Ketters , als zy die noemen. Zy neemen de leer der Ou-

den ook niet aan , maar alleen de Roomze Kerk , Welke niet doelen kan , en de

Paus , wiens Hofhoudinge zy hen tot een doelwit des geloofs voor feilen. Zy
vraagen ook in de Inquifïtie niet anders , als of hy in de Roomze Kerk gelooft \

Antwoord hy
,
ja ; zoo heet het verder , De Roomze Kerk verdoemd dceze en

gcene leer als Ketterfch of argerlyk , of om dat zy der Kerken geweld te na

komt , en alzoo dwingen zy hem haafl te Wederroepen. — De Kettermeefters

zjn zomtyds zelfs de argste Ketters , daarom zullen zy niet met duifere So-

phifteryen, en twijlachtige befluit reedenen , maar met Gods jVoord Jlryden. {z)

En verder van de gemeene School Theologie : De nieuwe Theofophttlen en ver-

valfchers des Goddelyken Woords , die maar haar Dcctor-tytcl hopen , hebben

uit zoo hooge zaaken een Woorden Jlryd gemaakt , loopen in de Schooien enUni-

verfiteiten om , brengen vraagen voor
, fmeeden meeningen ,

( Jo^as og^oU ,)

dwingen de Schrift met geWelt , en bedenken altyd nieuwe zaaken tot Jhydig-

heid , terwylen zy de forma: abjlraheeren , de Woorden tot genera en fpecies maa-

ken , en een ieder zyne Ketterye beveftigen wil. Zy maaken zelfs ons Geloof

voor de wyze menfehen deezer weereld te fchande. Die hen tegen/preekt , die

heeten zy een ezel : niemand Word by hen voor een Godgeleerde gehouden , die

niet Wakker kan kyven , loogens verdichten , en Wanfehaape termen voorwerpen,

die geen een menfch verftaan kan. Endeeze heeten hier na Dc&orcs, als zy

het zoo verre gebragt hebben , dat hen niemand vcrflaat , die loopen de Stu-

denten na , en meenen dat zy alles uit de diepfie wysheid gehaalt hebben. Zoo

moeten zy dan op de Woorden van hunne Meeflers zWeeren , en Waar.en , dat

zy alles wecten. Van waar die hooge Faculteiten op de Heogc Schooien zoo veel

Ketteryen in gevoerd hebben. DeWyl de Godlooze huichelaars en fioute Sophi-

jlen , alle oude Godgeleerheid met hunne nieuwe meeningen verduijiert heb-

ben, [o) En eindelijk van de Geleerden in 't gemeen: ,, Allewectenfchap en

„kunltenftcrven eindelijk, en worden vergeeten, zullen ook niet altyd in de

„ziele blyven , maar met de dood in de dood gaan , gelijk Chriftus

„zegt: Alle planten , die myn Heemelze Vader niet geplant heeft, zullen

„uit-

(«) ThomCrenius P. II. Animadv.Philolog.&Hift. p. 12. (x) Vid.L. i.Epifr. iep. 601.

& alibi. (y) Mart. Delrio 1. 11. difquif. Magie. qu. 26. Scél. 1. tic. {-) L. dcVanit.

Scicnt.C.xcvi. p. 278. (<?) Ib.C.xcvii- p.282.
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„uitgeroeit wordcr. Zoo kan dan de Geleerdheid nietonftcrffelijk maken: '"mdc."
1 „ m.iar het woord Gods alleen blvft in eeuwigheid. Daar is ook geen zoott

„ wiruncnfchentothetChriftcndom onbekwaamer, alsdie, welke met vcele

„ mecningen van hunne geleerdheid het gemoed in genoomen hebben. Want
„deeze zyn daac op geftelt, dat zy den Heiligen Geeft geen plaats laaten, en

„ vcrlaatcn zich zoo zeer op hunne cige krachten en verftand , dat zy voor geen
„waarheid wyken , of zy werd Syllogiftice , of met een beflnit - reeden

„voott gebracht , enz. (i) Deeze en dicrgelijke bekentcniflen waaren
eindelijk noch wel waard , dat zy van de Paapen verkettert wier-

den.

24. Maardcwyl wy nuopzulkcperzoonen gekoomenzyn, welke zich tot

geen zeekere party zoo naau gehouden hebben , maar by een ieder na naauwec
beproevrnje veel aanftoors gevonden, en ook veel goet gekeurd, en behou-
den, alleen dat zy het Sectarifche menfehen aanzien , aan een zyde gezet hebben;

zoo zullen wy noch eenigedicrgelijken hier by brengen. Nademaalzy doch
den Kettcr-tytel naauli jks ofgantfeh niet ontgaan konnen , hoewel eenige met %

zulke licdenzeer voorzichtig en wyffelijk, ook zachtmoedig gehandeld heb-

ben. Men leeft van Job. Staupitius in deHiftorie van Lutherus zeer veel, en jAfibwa

byzondcr merkelijke getuigenifien van zyne Godzaaligheid , oprechtigheid , t>t\inn

en waare kennilfe. Want Lutbertts zelf fchryft noch in 't jaar 1535. van
anpUi

hem , dat hy tot hem [Luthero) gezegt had , Dat by hem meelt vertroofle , dat

de leere des Euangeliums alle eer en prys aan God alleen gaf , en niets aan de

menfehen. (c) Gelijk hy dan ook in 't begin van 't jaar 1 5 1 8 . aan Ltitherus

van Saltzburg zeer wel fchreef: De gekrutfie Chriftus ü al lang zoo gehaat ge-

"ftee'st ; ik zie ook niet T»at u anders als kruis te Tvachten flaat. Waar by hy
hem bid, dat hy by hem tot Saltzburg wilde koomen , op dat zy t'zaamen lee- L«vfn

•ven en fierven mogten. (d) Niet te min word over hem gcklaagt , dathyal r"r>ft«n.

te ootmoedig en bevrceft geweeft, en haaft uit Saxen naSaltzbnrg getrokken

is, alwaar de Aartsbiflchop zyn befchuts Heer was, en hem een Abdy gaf.

Ltitherus heeft wel van hem gemeend : Dat hy tujfcben cbrifius en den Paus Lofvj^

in 't midden hing. [e) Edoch heeft hy in 't jaar 1 5 z2. noch van hem gefchree-
Luth"us,

ven : Dat hy over zyn Geeftgeen rechter Tvilde zyn , hy heeft hem ook noch zyn

Vader en Leeraar in Chrijtus genoemt , en zich in zyn gebed bevooien, (ƒ)
Ja hy heeft noch in 't jaar 1523. bekent, dat, hoewel hy aan Staupitius niet

meer geviel, hy hem echter niet vergeetcn kon , detvyl het liebt des Euange-

liums door hem allereerft in zyn [Luthers) hert gefchreeven wm gemorden. En
hy wilde wel gaarne een ieder in zyn meening laaten, maar hy vreefde , dathy

noch in 't gevaar zoude koomen, van Chriftus te verloochenen, [g) Maar oorbel

ko: t daar op is Staupitius in 't jaar 1 5 24. geftorven , en heeft te vooren de oor- "«»£.

zaak van zyne afwendinge van Lutherus te verftaan gegeeven, als hy hem tot
dryvcB"

ootmoedigheid vermaande: om dat hy meende, dat deeze zyne maniere van

doen niet beftaankonde. {h) Na zyn eerfte ftand ishy een Edelman uit Meif- J^
,ns '

fen geweeft, heeft wel geftudeerd gehad , dat hy ook Doctor Theologie , en hier na

G ener.tal f'icarius des Auguftynersordens in Duitsland geworden is. Hy heeft

ook Luther allereerft in 't jaar 15 os. van Erfurt na Wittenberg getrokken, in 't

jaar 1512. tot Doctor helpen m.iaken , en toen deBybel te leczen onder de

Monniken aan bevoolen. (/) Vorders heeft men een zeer treffelijk boekje van En sthrif-

hem, dat Joban Arends en andeten dikwils uit gegeeven hebben : Van de lief-

Gggg 2 de

(i) Cap C. p.303. & ei. p.3c6. (cj To.VI. Altcnh. p.561. W'L.I. Epift. Lotheri
ep.61. (e) lbid. L. 1 ep ui. (ƒ} Epift. ex MS. ao. Seckendorff. I. 1. p. 48. (g) Ibid.

W ap.Melch. Adami in Vita. (>) Viri. Petrus Aluin. iVleilï. Chron. Tit.sxv. p. 340. Ada-
mi !.c. Paul.Frehcr.Thcatr. Vir.Clar.p. 120.
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Chrijtelyke Geloof.

zj. Onder zulk een getal , die wel met Lutherus anders indevoomaamfte

en meefte punten eenig waaren , en echter zich niet tot zyn party hielden , of

Lutherfch wilden heeten, was ook een Auguttyner Prior teEifzleben, en Do.

tófvan ffor Theologix , Cafparus Guttelius, welken Lutherus zoo hoog hield, dathy

hem een goede vroome Vader {optimus Pater) noemd , ook van hem weder-

om als een werktuig bemind, en oopentlijkgepreezen wierd, waar door hy

verlicht geworden was. Gelijk dan ook deeze Guttelius heen en weder in

Lcer- Saxen het Euansclium seleerd , en onder anderen te Arnftad op de vrye markt

op het beceeren van de borgers gepreedikt heeft
;

gelijk ook dikwils te Brix in

Boheemcn , te Zwickau en elders, {k) Zvne verantwoording en geloofs be-

Schriften. kentenis is in 't jaar 1 5 3 5. te Erfurt gedrukt geworden , waar in hy zich wel in

de meefte dingen met Lutherus gelijk ftelt , maar echter eldets in een ander

Wet- fchrift aan de Graaven van Manfveld uitdrukkelijk geprottfteert heeft : Ik Tvd

sï&ea^ met , dat men ?ny Luthers naam en firyd opdringe, dat zy verre van my , dat>

ik Martini of Petri of Fauli zy , ik neeme van Chrijlus alleen de naam , ge-

naade en zaaligheid, enz. (/) Men vind ook niet, dathy over deeze vryheid

en Chrifteli jke verklaaring veroordeeld geworden is , daar de geenc veel meer

,

welke noch van het gezag der menfehen niet blyven af hangen , zulks moeten

goet keuren. Ik leeze ook in een gefchreevene verhaal Van Keurvorft )ohan Fre'

derih zaaken , c|at men toen ter tyd den bekenden Regtsgeleerde te Wittenberg

schurffius T>. Hieronymus .ScLurffius noch voor een Papift gehouden , en uitgefchreeuwt
van geiyke

^cc (;t ^ ^ewyl }lv m fc oeftening der vroomheid zeer yverig was geweeft. Hoc;

wel hy anders Luther in veele dingen met raad en daad bygeftaan heeft. Na
vermoeden zyn 'er ook veele, ook midden in deLuterze Landen nu en dan

geweeft , welke wel met alle bedryven en meeningen van Luther niet te vreeden

waaren , echter uit liefde tot vreede , of ook wel uit vreeze of fchande en

fchaade, zich met de gemeene hoop gelijkformig betoond hebben. Nade-

^ maal zy wel gezien hebben , hoe het met Carelftad en andere gegaan was , welke

in 't minfte zich tegens hen gekant hadden.

26. Van de beroemde Pauflelijke Nuncius, en naderhand Biflchop te Capo

vergerius. d'lfiru , Petrus Paulm Vergeriut is bekend , dat hy na veele bediende Pauflelijke

gezandfehappen en andere reizen , eerft aan het Paufdom begonnen heeft te

Afwi van twyffelcn , na dat hy ook met Luther te Wittenberg lang mondgefprek gehou-

Lm.' den had. Maar als men hem te Rome daarover verdacht hield, enhy door

wederlegginge der Lutheranen zich in een boek wilde verantwoorden
, gaf

God , dat hy in 't doorleezen der Proteftantze boeken , in 't hert geraakt wierd

,

en neevens zyn broeder , een andere Biffchop in iflrien, het Euangelium over al

leerde. Daar over wierd van de Inqui/itie hard op hem aangedrongen , wan-

neer hy ondertuflehen van 't Concilie te Trente verftooten , en te Padua door

het fchrikkclijk voorbeeld van de wanhoopige Francifcus Spira noch meer bc-

woogen geworden is , dathy eindelijk in 't jaar 1548. vrywillig uitltalienenin

het Graubunder land ging, en aldaar tegens den Paus en het Concilie fchreef.

Maar van daar wierd hy van den Hertog van Wurtenberg na Tubingen ontboo-
smydig- den, alwaar hy eerft in 't jaar 1565. geftorvenis. (m) Hoc wel de gemeene

deWocc- Schry vers hem voor een Lutheraan houden , [n) zoo merken echter de naau-

keurigeHiftorifchryversvanhemaan , dat hy zich aan geen belydenis of party

ge.

(k) Scckenrtorf. Li. p.241.2,47. fcqq.&fupplem.Ind. 1. h.c. (1) Ibid- P.24S. (m) Vid.

Slcidanus L.XXI. Melch. Adami Vit.Theol. Ëxter.p. 1 ió. RegenvolfciusHilt. Eccl.Siavon.

p. 346- FrehcrusTheatr. p. 2.06. OdoricusRaynaldus Annal. A.MDXLVI. n. 2,9 &XLIX.
n.23. Scckendortf.Comm.pafïïm. («) Vid. Micra:!. Synt. H. E. L.I1I. p.4. Ofiand.H.E.

Csot.XVI. p-jof- Matthis Theat, Hilt. p. 1070. &c.

)

ftanteu.
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gchndtn beeft ,
fchoon hy bet Paufdom ernftclyk tegen gefcrooken badde. (o) {"r

M"°;

>ir over hy ook met jaeofats Andrex teTubingcn in ftryd geraakte, en van

de Godgeleerden aldaar, kort voor zyndood over nuiitery tegen den Hartog

la 't punt van een Gezandfchap na Parys befchuldigd wierd
5 insgelijks dat hy

de vcfcfchcidc gezindhecden verecnigen, en tot de Papillen weder over gaan

vilde, (p) 't Welk nochtans bygelcgt, en hem van D. Andrea een lijkpre-

dikatie gedaan is, w.iar in hy evenwel gezegt heeft; dat hy de controverfien of

\ ruiftreeden niet Ti'el badde verftaan (q), zonder twyftcl, om dat hy zich in

alles na de mceningc der Lutheraanen niet heeft willen fchikken.

27. Aangaande de Geleerden van de zelve tyd, welke wel van de Pauflelijke

dingen niet gehouden , en doch tot geen andere hoop over gegaan zyn , daar van

zal ik noch al cenige bv brengen. Als «ooreerft, Bcatus Rbenanm , een man omydig.

doorvcele fchriftcn en gctuiiicniflcn vermaard, van welke men fchryft: Dat b.riicm-

fjy de Tvaare Godsdienjl Tvel goed gekeurd , maar die evenveel niet vry heieeden

heeft , of om dat hy al te vreesachtig is geweeft
, ( dewyl hy in zyn Vaderland •

ook geen oopentlijk ampt aanneemen, noch trouwen wilde, niet tegenstaan-

de hy zeer ryk was,) ofdewyl hy hoopte, dat 'er eens eene ecnighcid van ge-

zinthecden zoude koomen, of ook om dat hy Erafmm gevolgd had. Des- vroom-

weegen meent men, dat hy niet gclukzaalig geleeft heeft , niet tegenftaande ^'rtcTt-

men bekend, dat hy zich onberifpclijk, en goedertieren tegens alle menfehen be- heid -

weezen heeft, ook voor veelen tot kennifle de weg gebaand, insgelijks den

Godgeleerden Cajj>ar Hcdio zeer liefgehad, hier tegen van de Papillen ver-

worpenis. (r) Ctlius Secundus Curio, een geleerd man te Bazel en Profeffór c.s.cu-

aldaar , heeft ook by cenige de naam , dat hy niet geopenbaard bad , Tvat hy
no'

vin de Godsdienjl gevoelde, (s) Niet tegenftaande hy niet alleen weegens de

waarheid, gevangenis en alle ongemak van de Papillen geleeden heeft, en uit

Italien , zyn Vaderland, vrywillig in clende gegaan is , maar ook weegens

zyn vroomheid en verlichting zeer geroemd word, die dan uit zyne Schriften

byzondcr te kennen is. (t) Miebad Hojpitalius , Cancelier in Vrankryk , word Hofpita;

even zoo befchrccvcn ; dat hy wel een rechtfehaape ftantvaftig man is geweeft ,
"*

maar de waarc Godsdicnft dicswecgen niet beleeden heeft, op dat hy zich zelven

niet in den weg mogt weezen om de vroomen te helpen , en andere met zich uit

het verderf te trekken. (») Rudolphus ^gr*W<Avasin'tbegindeGereformeer- R.Agti-

de Godsdicnft niet weinig toe gedaan, maar hy argerde zich aan het onbedacht cola*

febryven van ecnige Geefielyken , en bet leeven van eenige Lutherzen , zoo

dat hy midden in Saxen zich nochtans tot hen niet begeeven wilde , enalzoo

fturf. (x) Kcurvorft Herman van Ceulen , keurde de leer van Luther ook Herman.-

voorde Papillen voor goed, maar hy verklaarde echter , dat hy noch met Luthe-
nu5 '

rus , nocb Bucerus , noch andere tets te doen T»ilde hebben, (yj Van een Ant-

werpze Koopman , Gillis Hofman genaamd , wrord verhaald , dat hy by zyn

dood , zoo wel de Papillen als Lutheranen ,
gelijke Aalmoeflen gemaakt heeft.

"Waaruit men bclloot , dat hy -weinig onderfebeid tuffchen beide gezintheeden

gemaakt heeft, (z)

zs. Die geene, welke gaarne ieder een in hunne meening dwongen , be- M«nipe

klaagden zich ook zeer over dicrgclijkc lieden, en voornaamentlijk , omdat dijV^

'er zoo veel van hun overal waaien. Alzoo ichrecfeen Papift toen ter tyd:

„Die, welke zich van de Catholijke Kerke onttrokken, ofvandegemeen-
Gggg 3 „fchap

(») Hift. Eccl. Gotth. P.11. p.764 ScrkcndorfF. L.III. p.öor. c.t Joh. Val. AndVcsVitai
lac. Andrcoe p. 133. (ƒ>) Ibid. (7) Ap.Cruf. Annal. Sucv. P. III. lib.XII. p-72f. (r) Be-
ïalcon. Clar. Vir. p. 36. Thuan. 11. 1 II. di adv. cum Joh.Bapt. Gallus p.11. Epitaphium ap.

Nic.ChytrxumDclic. Icin.p.429. lrclicr. aliique. (f) OliandcrHE. p.814. (<) Vid.Ur-
llilius & ex co Frcherus aliique. (;:) Bczal.c. p.76. (x) AlbinusMcifz. Chron.Tit.XXV.
P3Jf. (v) Vid.DrelIcrus P. 11. If-g. p.Si. (z.) Ofunder l.c. p.940.
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jiarMü. fchap der Heiligen berooft hebben, zyn booven maaten veel , die niemand

„alle noemen of kennen kan, en worden de eigtnfinnige genaamd. Zy zyn

„ des Duivels beimelyke huisgenooten , want zy willen niet Luterfch zyn , niet

„Calvinifch, noch Wederdooperfch , maar Euangelifche 5 vraagen niet veel

„naeenig geloof, laaten het gaan zoo als het gaat, waar dat zy koomen , is

,, hen even veel. Zy hebben voor een fpreekwoord : Een ieder zie toe. (a)

Waar uit men ziet, datdeweereld ook de allerflimftey veraars en Kettermaa-

kers noch eer heefc konnen lyden , wanneer zich iemand tot een zeekere Setfe

en naam begaf, als of hy geene onder alle voor volkoomenen onbedrieglijk,

maar zich alleen aan God wilde houden. Dewyl de Duivel wel gezien heefc

,

dat God alleen daar door de eer gegeeven wierd , en alle menfehen valfch ver-

H?ime-' klaard worden. En cenige hebben zulke lieden CUncttluriï, of de heimelykt

genoemd, dewyl zy met de mond niets beleeden, maar het geloofin 't herte

voor genoegzaam geacht hebben , zonder twyftel na die omftandigheeden

,

daar men hunne belijdenis niet lyden kon. [b) Andere hebben hen Genera/i-

£f"
erali"

fien geheeten, dewyl zy geen van de Meefters , als MeUnchton, Ca/vinus
t

en diergeli jken , met naamen wilden genoemt hebben, ook niet wilden verdoe-

men. ^Desweegen men hen uit yver zelfs vervloekt en verdoemd heeft, (e)

Dewyl aan de verdorve natuur niets ftrydigerenonverdraagelijkeris, als liefde

en zachtmoedigheid, zoo lang zy noch in haar oude toorn en blinden yver

ftaat. Maar ik had by na by deeze ftof, een beroemde onzydigc vergceten,

welke daarom van alle SeElen gefcholden en gelaakt geworden is , naament-

lijk, Erafmus van Rotterdam. Van deezehebben wy in dit Capittcl al gezien,

dat hyopentlijk voor eenAtheift gefcholden is, en wy zullen hetaanmerke-

lijkfte van hem hier noch by voegen.

Erafmi 2 o. Deeze man is van zyne boven gemeene geleerdheid , verftand, en an-

dere gaaven zoo bekent en vermaard, dat hy geene wytloopige leevens-bc-

fchryvinge van nooden heefr. Zyn groote bezaadigdheid in Theologifcbe ftry-

digheeden, hebben toen ter tyd ai veel verftandige hoog geacht, en onder au-
Getmgé- deren Petrus Mofe//anus in een vertoog, (d) Het is ook niet minder bekend,

gem& hoe hem hier om vecle voor een Atheift , andere voor een Lucianus en fpotrer

,

lykhtld. ja voor een Ketter in 't gemeen uitfchelden , nademaal hy nevens de verftandig-

fte lieden van die tyd , als ReucXtlinus , Rhenanus , Morus , Agrïppa , Hittte-

ntts, de dwaasheeden der Geeftelijkheid zeer fcherp en openbaar door geftree-

ken heeft , gelijk zelfs de jongens uit zyne t'zaamenfpraaken bekend is. Men
efchuMi- heeft hem ook onder de Arriaanen gereekend , en Csiriafmus geheeten , de-

Aiianic wyl hy in zyne aantcekeningen veel plaatzen in 't Nieuwe Teftament op zyn
Arriaans verklaard , ook Hilarius wegens zynen zeer heftigen yver tegens de

Arrianen berifpt , en eindelijk zelfs bekend zoude hebben : Ik zoude het met de

onver- \_sirriaanen houden , by aldien het de Kerk maar gedaan had. (e) Maar dat

hcü.™
" hy in de ftryd toen ter tyd ontdaan onverfchillende is geweeft , is uit zoo veele

klachten klaar , en noch veel meer uit zyne eigene wootden. Als daar hy aan

Marcus Laurinus aldus fchryft : Jk fluite datrom niemand van myne vriend-

fchap utt , deTvyl hy Luther toegedaan is , ik ontzegge die ook aan niemand

,

Wanneer hy tegens Luther verftoord is : Tvant zy doen het beide met een goed

verian^n oogmerk, (ƒ). Insgelijks , toen hy in 't jaar 1533- eenheel bock uit gaf over

righeuu den 8 4. Pfalm , van de lieffe/yke eendracht der Kerke , waar in hy beide partyen,

Papiftcn en Lutheraanen , een weg tot eenigheid wilde toonen, ooktaameli)k

klaar aan den dag gaf, dat hy aan beide zydenveel gebrek zag, en hen alle

over

(a) Joh. NaiT. Euangel. Wahrheit. P. IV. p.79. (ï>) AleT.Roflsus von Rcl<g. der Welt!

p.295
-

. W Schlüiklbjrg. Catal. Haeret. L. 1. prsf. n.12. (d) Ap.Seckendortf. L 1. p.89.
'

(0 Ap.CC.SandiumNucl.Hift.Eccl.L.lH. p.423. (f) L.XXllI. cp.6.
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over hunChriftelijke plicht vermaande, waar van \vy hier onder breeder zul- {"^c*.
kn handelen. In 't begin heefc hy zich zeer voor Lutherus en zijne zaaken in

gelaaten , en niet weinig in de Reformatie voor hem gearbeid
,

gelijk van an-

deren al over lang getoond is. (g ) En wel niet altyd uit ftaatkundige inzich-

ten ,
gelijk men hem gemeenlijk toe fchryft : maar Melanchthon zelfs heeft Getuigen;*

hem deeze getuigenis gegeeven, dat hy tegens Frederik Keurvorft van Keulen the»-.

"

ia 'r jaar 1 5 20. alzoo rond uit bekent hadde : Dat Lutherus tivee groote zonden

had begaan , dat hy de Monniken na hunne buiken , en den Paus na de Kroon

nerfteven heeft. Hy berijpte ook met recht 'de dcolingen , en dat de Kerk eene

beetering hoog noodig had. Ven inhoud van Luthers leer T»tts "waar , alleen

Tvenfchte hy , dat hy wat zachtzinniger Tvas. (h) Luther heeft hem ook in 't be- En d"2X',1j t>// ir 11
wederom

gin in groote waarde gehouden, en gezegt : Dat hy hem zelfs tegen alle on- vann:m.

Tvcetcnde op het troulvelyksie hielp befchermen , en niets geleerder noch fcherpzin-

ntger gezien hadde , ds hem , hoe loei hem aan de kennijfe van Chrijius noch

veel ontbrak, (t)

30. Maar als Erafmus veel dingen aangemerkt had, die hem aan de zyden

der Proteftanten niet behaagden , heeft hy het
!ook altyd ernftelijk erinnert , en

in zyne Schriften te kennen gegeeven. Eerftelijk heefc hy aan Lutherus zelfvan oordew

alles naaukeurig zyn raad geopenbaard, waar van wy boven bydewyze der gXek-

Reformatie iets by gebragt hebben. Aan Spalatinus fchieef hy ook noch in 't
Lmheri '

jaar 1519. aldus : Ik ivenfche , dat onze lieve Heere Chrijius de maniere van

fchryven van Luther en zyn hert alzoo maatige , dat het veel vrucht der

Euxrigdize Godzial/gheid voort brenge , en aan cenige een andere zin geeve

,

Tvelke hunne eiqe eer door Chrijii fchande zoeken, ik zie Tvcl , dat onder die
,

Tvelke Luther benyden , veele zyn , die meer de Tveereld als Chrijius ge~

lykvormig zyn. Doch op beide zyden Tvord gemijt. Ik wenfche dat Lutherus

van deeze tsviji een tyd lang rufte , en de zaake van 't Euangelium onbefmet

handelde , zonder zyne herts-tochten daar onder te mengen, zoo zoude het

licht beeter gtlukken , enz. (k) Maar nademaal hy uit de volgende' Schriften

enbedryvenzag, dat het na zyne opgevatte raad niet toe ging, en Paus Adrix-

nus , als ook de Koning van Engeland Henricus VIII. neevens andere Groo-

te (kedsby hem aanhielden, dat hy doch door een opentlijk fchrift verklaaren

wilde, wat hy van Lutherus gevoelde; gaf hy eindelijk in 't jaar 1524. het

Trattaat van de vrye Tvil uit. 't Welk dan Lutherus zeer fmerte , die ook strydmec

in 't volgende jaar zyn boek De Servo arbitrio , oïjlaafze m>il in 't licht gaf,

zoo dat deeze ftryd een tyd lang door fchriften over en weder onderhouden

wierd. {I) Waar by ook «roote ftryd en twyffe.1 voor viel, of Lutherus niet

in dit boek , het zelve met Calvinus van het abfolutum decretum of onbepaald be-

11uit celeerd had , als hy tot een voorbeeld ftelde , Zoo God niet by ons is ,
Lu[he,s

11 1 1 I J///1 meeninge

zoo ü alles boos, Tvat Tvy doen, en Tvy Tverken noodzaakelyk dat geene , Teat niet vande

ter zaaligheid helpt , enz. Waar over dan ook de Lutherze Godgeleerden
v 'yev

zelf onder den anderen ftrydig wierden , alzoo de meefte zeiden , dat

hy zulke harde reeden in de uitlegging over het eerfte boek Mofis wederroepen

heeft. (»») Ondertufich.cn is Erafmus alzoo op zyne eerfte verklaaring, zoo
wel van de Reformatie als de Theologie gebleeven, en daarom van de meeften

over veele dingen befchuldigd geworden. Daar tegen hyzich taamelijk ver- Erafmi

deedigd, en bekend heeft : Dat hem zyn geheeten alleen afgehouden had, dat °^%}'

hy

(g) Vii'. vel Scultct. Annal. P.I. p.31. flqq. 36. G.Voëtius P.III. Polit. Eccl. L.IN.
Trad. 2. c 9. p 480. Slcidan. paffim. Luihcr. To. I. Altenb. p. 142. &P4. To. V. p. 163.
Scckcndortï. L.I. p.<yó. &i2?. L. III. p. 77- (h) In Chron.Carion. L. V. p. 704. (<) Ep.
ap.Sculretum l.c. p. 32. (k) L.XÏII. Epilt. 40 (/) Vid. omnino libri ipfi & Scckendo;ff.
l.i. p. 307-feqq. L II p. 29 {m) Jac. Martini lib.dccaufa peccati. Chemniiios, Hunnius,
Schlülklb. uliique. Confer. ikultcr.is Anna!. P. Il p. 3?.
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Calvinus.

ócS fcÈRKËLYKE XVL
hy zich tot de Gereformeerden niet vervoegd heejt , Tt^7 ly niet gezien heeft,

dat zulk een handel van God Tvm , en de mecflc onder hen zonder eenigc Euan-

gelijche zuiverheid leefden, 't gecne hy zelf ondervonden had, en Teel niet al-

leen aan de gemeene lieden , maar ook aan die , Tvelke zich iets laaten voor-

fiaan. Van anderen wilde hy niet oordeelcn. Maar hy. Tuist, dat veel van

haar erger gemorden iraaren , maar niemand beter. Zoo Tvaaren ook de voor-

naamftc zelfs oneens , Zwinglius , Lutherns , Ofiander. De tyranny der

Grooten keurde hy nooit goed , maar zy vnerden ook van de Euangeltze verbit-

terd , ter-wylen zy het Euangelium door een heilig en zachtmoedig Teeezen aan-

genaam hadden behooren te manken, (n) En in zulken ftaat van het Religie-

werk van die tyd is hy in 't jaar 1 5 36. te Bazel overleeden , na dat hy noch op

zyn doodbedde zich met zyn tcgenfpreekcr een Zurikzc Prédikaut verzoent,

en van Bul/ingcrus ook wel gefprooken hadde : Dat hyalzoo uit alle partyen

het befte heeft willen behouden. (0) De overige omftandigheeden zyns lec-

vens behooren hier niet, en zyn al over lang van vcele naaukeurig verhan-

deld. (ƒ>)

31. Ik had hier bykans de beroemde Profejfor te Bazel Scbaflianus Caflellio

vergeeten, hoewel ik zyn leven en merkwaardigftczaaken alreedc indeVoor-

reede over zyn onlangs vertaald boekje van de laflering der boozen tegens de

www/ewbygebragtheb. (Frankfort 1696. in 8.) Hy heeft zich niet alleen met

zyne byzondere geleerdheid by vrienden en vyanden in groote achtinge ge-

bragt , maar ook in fchriften en andere bedryven zeekerc proeven van zyne op-

rechtigheid nagelaaten-, en tegens de algemeene bedorvenheid onder alle

Sec?en toen ter tyd ernftig getuigd. Inzonderheid heeft hy van de Gerefor-

meerden , onder welke hygcleeft heeft , zeer veel uitgeftaan, ia eindelijk in

groote ellende moeten fterven, alleen om dat hy de ellende en het verdetfvan die

geene , welke het aanzien onder hen gehad hebben, onbefchroomd ontdekt,

ook Calvinus in 't punt van de Fr&dejlmatte ftantvaftig tegen gefptooken

heeft; hy'bad naamentlijk tegens hem geloochent, dat God alle menfehen niet

Tvilde zaalig hebben , of dat hy maar een zeeker getal in 't begin ter zaalig-

hcid gefchaapen had, die met verdoemd konden leerden ; maar de anderen ter

verdoemenis , Tvelke niet konden zaalig jvorden. (o) Want hyzag, gelijk ie-

mand daar by voegde , dat de- meening van Calvinus de lieden zorgeloos e;i

hoovaardig maakte , dewylzy waanden , dat de uitverkoorene doch niet kon-

den vallen: Andere, brachtc die tot wanhoop, door dien zy uit hunne zon-

den befluiten wilden , dat zy verworpen waaren. (r) Ook iprak hv zyn ande-

re meening teegen , daar de natumlyke menfeh maar als een blok aangezien

Tvord, die niet de minfte pooginge tot het goede konde hebben ; hy beklaagde

ookaltyd, dat het fchyn en geveinfd geloof zoo vecle bedroog, die zonder alle

gerechtigheid en geloof zoo los heen leefden, [s]

32. Overdeczegctuigeniflen heeft hy nu devyandfehapen laftetingvan CW-
vinus en bykans ontallijke anderen moeten lijden , byzonder van zijn Amptge-
noot op de Univerfïteit , Martin Borhuis , dewijl dceze zijn tegenfpteckcr al

te vooren in groot aanzien gewceft was, en hy ook anders met een onftraffc-

lijkleeven hem befchaamde
,

gelijk men hem daar over roemd. Calvinus was

zoodaanig op hem verbitterd , dat hy hem een giftig , ontembaar, en hui-

ft
'arrig beefl noemd. (?) In eenopentlijk fchrift , Calumnianebulonum ge-

naamd,

C») Epift. ad Buccrum. Ibid. p.ig ioy. Conf. p 25-0. & P.I. p 91. 101. 186. 1S8. Luthc-
rus To.II. Altenb. p. 864 & VI. p.433. f» Scckendorff. L,. III. p 137. (p ) Vid. omiii-

no idem 1 tb. 1 . p.i4o. Scultetus l.c. P. II. p 889. Jovius Eiog. 95-. Swcrtius Athcnis Batav.

p. 206. Frcherus p. 1443. &omninoBcatusRhenanus in Vits. (7) Vid.cjos Dialog.IV.de Pra;-

delt.Electione, Libero Arbitr. &Fide;& Pra:hit.fub nomine FelicisTurpionisiMJ. (r) Ibid. ïu

P f xf. (0 Ib. Conf. Thuan. L. XXXV. Hifi. (0 InEpift.adSulcerump.183-
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rinaamd, befchiecf hy hem als<v» Godslajlerlyken lnflcra.tr , een hond* een on. )"\ M ^
l ft 1 t ' I J t f

U,t '

Keetende* betjtachttgen, en onbefchaamaen bedrieger , een verachter Gods , en

aller Godsdiojt , en eindelijk befloot hy het bock met deezc woorden : Ged
T/taaie u te Jchande , gy Sathanl («) Hy fchold hem ook vooreen Kcrrer

,

hcetc hem een fcholicr en broeder van Servetin , die hy had laaten verbranden

,

befchuldigde hem over diefjlal , meineedighcid, Goiilaftering en Goddeloos-

heid, (x) Zyne aanhangers hebben hem niet minder in 't getal der Ketters ge-

zet, 't welk hy byzonder daar meedc verdiend zonde hebben, dewyl hy de

boovcn gedachte Dialogi van Ochinus overgezet , en aangepreczen heeft, {y

)

Zoo heeft men ook zyne nieuwe overzetting des Bybels daarom verworpen. {&) Tegem

dewyl hy zich aan geen menlchciijke achtbaarheid gebonden , en vcelc zonder- wmow-
lijkc en ongemcenc aanmerkingen daar in hadde, gelijk bet veele vctöandige

"""^

erkennen en achten, [a) Neevens dit, heeft hyookdc boeken van 7homos
a Kemfu , van de Navolginge Chrtftï'iw 't X V. boek befetrecven , in goed

. Latyn overgezet , om de irudccrendc daar door tot w.ir goeds te brengen.

j

Uit het welke , en zyne andere arbeid , zyn oprecht gemoed genoeg te

i
zien is.

3 j. Maar dat hy zich in geen paaien van mcnfchelijke achtbaarheid en Seclen

heeft laaten influitcn , maar zonder onderfcheid de "emeene doolin^en en

dwa.ishecdcn beftraft , vind men doorgaans in zyne Schriften , waar uit ik

maar cenigc proeven alhier te voorfchyn brengen zal. Hy heeft byzonder in ce-m-*-

het gedachte vertaald boekje in gchcclc hoofdstukken verhandeld, dat zyne ^ÜTdé*'

tyden, die doch de naam van een Reformatie en betering hadden, degruuwc- §X£n.
lijkfte waaren. (£) Hy heeft het bedrog der Geleerden en aanzicnclijke aan ge-

weezen, wanneer hy onder anderen gefchrceven heeft : „Ik zie, dat uwc Ge- v* n
?
e

„ leerden u voor fchry ven, dat gy niemand zonder haar uitfpraakals na rechte dwango'n-

„in Godsdicnfts zaaken derft dooden. Wel aan dan, wy willen zien, wat ua,m<a^

„dit voor lieden zyn^ en uit wat voor rechtvaardige oorzaaken zy u dcezc

„ raad gegceven hebben j want ik weet heel wel , hoc gevaarlijk het is, met

„ dcezc lieden aan te fpannen. Maar de waarheid en de begeerte om de onwee-

„ tende te helpen , is zeer dier. Daarenboven zoo fchelden wy niet op de vroo-

„men, gelijk cenigc onder hen zijn, welke dan zoo weinig verftoord op ons

„zullen werden, dat zy ons veel meer vryw illig zullen liefhebben, en zoe-

„ ken deezc vly t te bevorderen. Maar wy lprcek.cn tegens dcezc gruwelijke en

„ blocddorftigen , die de waarheid altyd tegengeftaan hebben. Wy ondekken

„deezc, dit bedrog brengen wy aan 't licht, opdat de onvoorzichtige leeren

„ uit haar oogen zien , en door zulke waarfchouw ing zich wachten. Zoo is nu

„ dit voor alle dingen klaar , dat de Geleerden altyd zich tegens de waarheid ge-

„ kant hebben , en het volk fchaadclijk gewceft zyn. (c)

54. Verder fchryft hy : „ Daar wrordgevraagt, of noch hecdensdaags inde Te
?
«nsde

„ Kerken Schriftgeleerden en Pharizcen zijn ? Hier zullen de Geleerden zich

„ hecvig verdcedigen , en bewyzen willen , dat zy haars gelijken niet zijn. En

„ ik Ipreckc waarlijk niet van die geenc , welke haar niet gelijk zijn : maar van

,, die , welke de anderen in de vervolging der vroomen na volgen. En op dat

„men die zaaken te becter zoude bcgrypen , zoo vraagd u de waarheid zelf,

„zijn uwe Kerken wel Chriftclijk ? Ja zyzijn het. Is dan onder hen het deel

//. Deel.
' Hhhh „der

(«) Yid. Caflclhonis defenfio adv. hunc inOperibus p. 370. fcc,q. (x) ibid. p. 372 fcqq.

tonf.UytcnbogardDsHift.Eccl.P. II p.70. feqq. (v) V\ i.Egfting.ap.Ottium Annal. Anab.

p. IM.IC4. (~) Vid.prxtcrPontificiosi3i.za in notisaclNov. Teil. & Cfk II ion is Defenfio Bi-

bltivauiiesa. Rivetuslfag adScript. c.i. T. II. Opcrumii7. Voffius Inftit. Orat. P. II. L.IV.

p.6 (a) Vid. PclusSynonf.'Bibl.Crit.To I.Praf. HypcriasL.II. deStud.Theol. Cl. p. 82.

ArnoldusB"è't ap KoivngiumBiblioth.p. 174. Mclancluhon, Hunifrcdus aliique novae editio-

i<iBinlio[umLiffienlipra:fjxi. (4) Lib.dcCalumciaCap.Xl.p. 32.feqq. (< ) Ibid.Cap. XIV.

p.44.
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„derGoddeloozen grooter als der vroomen? ]a; want dit bekennen niet al-

,
, leen uwe Leeraars , maar zy fchryven het ook , en de zaak zelfs is al te open-

„ baar. Zijn dan onder deeze ook Schriftgeleerden en Pharizeen : Wat ant-

„ woord gy daar op ? Zegt gy neen, zoo zal men zich verwonderen , dat zulk

„eene Gemeente, die meer Goddeloozen als vroomen heeft , en die dejood-

„ ze Gemeente nagevolgd is , zich alleen voor een Kerk uitgeeft , vry van

5 , Schriftgeleerden en Pharizeen, byzonder , daar zy nergens anders als in de

„ Kerken konnen zijn. Zijn zy nu daar ,
(gelijk zy voorzceker daar zyn , zoo

„ als wy zullen bewijzen ,) zoo wacht u dan voor de Schriftgeleerden en Phari-

oeweidin „ zeen , uwe raadgeevers. («si) Verder : „ Zy dwingen de lieden tot zondi-

gen, niet meer door voorbeelden , maar ('t welk veel erger is) doorkeete-

„nen en banden, door uitzettinge uit den Lande , door lafteringen en ver-

„fmaadheeden. Want als iemand op haar leer niet zweeren wil , of weigerd

,,te ftemmen in de verdoemenis en dood van een ander , die zy haaten, dien

,, plagen ,
pynigen , en kwellen zy zoo lang , dat veele van hen uit vreeze tee-

„gen haars herten zin hen toevallen, en hungeweetenalzookwetzen. De
„|oodze Schriftgeleerden antwoorden Herodes , als hy vroeg Matth. II. 4.

„ Waar de Kooning der Jooden gebooren zoude worden : te Bethlehem , om
„dat 'er alzoo in de Schrift ftond, daar zy meede omgingen. Maar daarom

,, gingen zy zelfs niet na Bethlehem. Zoo ook wanneer men deeze vraagd,

,, hoe dat het leeven van een Chriften gefteld moet zijn ? zoo antwoorden

,, zy : het moet heilig zijn , ootmoedig , rampzaalig , en ellendig in de

,, weereld. Maar tot zulke armoede en ellende willen zy zich zelfs niet

„fchikken. {e)

3 f. Noch verder bewijft hy; „hoe het niettegeloovenis, datdiegeene

,,boos zouden zijn , welke van de Geleerden vervolgd worden , en zegr:

,
, Maar dat wy gezegt hebben , dat zy de vervolgers der vroomen waaren , dat

„zullen zy ftijf en fterk loochenen , en zeggen: Zy* Vervolgen de vroomen

niet, maar de Ketters. „En dit heeft my byzonder tot fchryven bewoogen ,

„ dat ik hunne lafteringen in dit ftuk aan den dag mochte brengen. Voor eerft

,

„ daar de Schriftgeleerden en Pharizeen weerelds gezind zijn
,

(gelijk zy het dan

„waarachtig zijn,) of ik weet niet, wat eindelijk weerelds gezind zal zijn;

„zoo is het nietwaarfchijnlijk, dat andere weereldgezinde, van die vervolgd

„zouden worden. Want na het gemeene fpreekwoord , eet de eene wolfden

„ander niet, of gelijk Chriftusfpreekt : iVaart %y van de Tveereld , zoo zoude

„ de Tpeercld het haare liefhebben : maar nu gy van de -weereld vlet zyt , haat

„« de weereld^ Johan. xv. 19. Waaren deeze zoo genaamde Ketters van de

„weereld, zoo zoude de weereld hen liefhebben. En dat is byzonder daar-

om zeeker, om dat deeze Schriftgeleerden en Pharizeen anders voor de kin-

„ deren des weerelds geen affchrik hebben. Want zy pleegen al te gemeen-

„zaam met gierigaarts , woekeraars , uitzuipers
, pluimftrijkers , (potters,

„hoogmoedige, en onbarmhertige om te gaan. En hoewel zyal zomtijds

„ tecgens zulke lieden op de Preekftoel in 't gemeen fchelden
, (want dat moe-

„ ten zy als dan doen , zoo lang zy op de ftoel Molis zitten ,) hebben zy echter

„in 't geheim met geen menfehen meer gemeene omgang, konnen ook nie-

„ mand vlijtiger ontfchuldigen, of hunne zonden yveriger bedekken. Waar
„uit lichtelijk te zien is, datzyde weereld niet haaten. Want by aldien zy die

„ kwaamen te haaten , zoo zouden zy die eerft aan zich zelven , en hier na aan

,, hunne bekende haaten.
(f

)

(«0 Cap. X V. p.47. (O Cap.XVI. p.f-j. feqq. (ƒ) Ibid.' C XVII. p.61. frqq addc

p. 74. feqq. 94-fcqq. & in Defenlionc pag. 379 397.399. 61 c.

Vervol-

ging der

vroomen

,

Als Ket-

ters.

36. In
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36. In 't laatfte vindc ik in'tnazoeken noch een gedenkwaardig perzoon J*»**"»-

onder de Nederlanders , met naame Robbert Robberfz. Ie Canu , die ontrent
"

het einde van deeze Eeuw te Hoorn gclecfr j en van de Zeevaart-kunft zijn Rob«"ri

,

werk gemaakt hecfr. Deeze heeft een boekje in 't Nederduits gefchreeven, zyn g«w;-

onder den tytcl: Korte inleidingc tot de Fee/ten Ifraêls , of rechte tyd kaar-
geni! '

ten , T»aar in men zien kan , boe veel groote j'aar en de M/eereld gcfixan heeft ,

en noch //aan zal. Dattc Franeker in't jaar 1693. wederom gedrukt is. Hier

(

in bekend hy van zijne onzydige zin pag. 84. „Men hoord nu meenigcrley

„winden van leeren ruifchen, met groote ftorm, het licht ftryd tegen de dui-

sternis, de waarheid tegens de loogen, het gelooftegens het ongeloof , de

„ Chritkn tegens de Antichrift , en alles is onder een gemengd , het yzer is on-
„dcr de kley in groote onreinigheid gemengd , Dan. II. Het rijk van Babcl

„ verdeeld zich onder zich zclven hoe langer hoc meer in meenigcrley partyen

,

„en zal nu gantfeh tot niet gaan, p. 85. Zy verbannen, rechten, enver-

|

„doemen malkander, 't welk een zeeker teeken des ondergangs van hun rijk

|„is. Matth. XII. En noch verder roemd hy de vryheid in de Nederlanden +

dat aldaar alles gedrukt en uitgegceven mag worden , wat anders door de Dui-
vel onderdrukt word. Waar uit dan zijn onzijdig gevoelen eenigcr maate ge-

zien kan worden , en niet minder uit zijne klachte, die men p. 1 20. vind , dat

hem zijn broeders veracht, befpot, en befchimpt hebben, weegens zyn ver-

ftand in de geheimeniiTcn , zoo zeer , dat zy bekommerd waaren , dat hy noch
zinneloos mocht worden. Daarenboovcn heeft hy aardige liedjens gemaakt

,

gelijk onder anderen een klaaglied van de vemoefting der uiterlyke kerken , ^,'
g

W '

gezongen van een bekommerd hert , dat in de Stad Babel fvoond , die vol

*"*"$
> geraas > ftryd en argwaan ü. Ja hy is gedwongen geworden tegens zy-

ne lafteraars zich onder anderen aldus te verantwoorden : ik zegge niet , lieve £*ÓX£
broeders , dat alle het geene , dat ik doe , van den Heere door my gedaan -word ,

gelyk myne wederparty my ten argften na geeft : Maar ik zegge : \_AUe het

goede , dat ik doe , dat doe ik met van my zelven , maar dat werkt en doet de

Heere uit genaade door my onwaardige : Hem komt de eere daar van toe , en

niet my. In welke needrigheid hy zich ook pleeg te onderfchryven, Robbert, ° '™/"

die , zoo het God gelieft , gaarne uwe en aller Creaturen voefbankje wil zyn.

Vorders gedenkt ook Fredrik Brekling van Robbert Robbertz. wonderbaar

Prophetifh boek van den tempel Gods , dat my niet te vooren gekoomen is.

En uit dit, en de voorfchreeve voorbeelden mocht wel openbaar genoeg zijn,

hoe de onzijdige Godsdienft, en de verachting van alle menfchelijk aanzien,

oprechte gemoederen , zoo gantfeh niet fchaaden konncn , maar dat zy veel

meer tot de waare kennifle des eenigen Meeftets Jefu Chrifti alleen daar door

gedrecven , en daar in ten eeuwigen leeven gebragt worden. Hier teegen , dat

nu en altijd in de Kerken het Seclarize, twiftzieke, baatzuchtige weezen , een

onzaaligc bron van alle jammer en verderfgeweeft is
,

gelijk het de klaar blijke-

lijkc voorbeelden na malkander overvloedig betuigen.

3 7. Doch ik moet evenwel den beroemden Wysgeefigen Hieronymus Cdr- h« ut.

danns by deeze gelegenheid niet t'eenemaal voorby gaan , nademaal zijn leer caw"™,-

enlccvens aart ook taamelijk paradox , en met de gemeene loop niet juift altijd

gelijkformig is geweeft. Waar door hy ook nu vooreen Gecftdryvcr, dan

heel voor een Atheift gefcholdenwierd. Wat van deeze zaak is, zullen wy
nu in 't korte zien. Hy was een Italiaan , uit een raadsheerlijke en voornaame

familie te Milaan afkomftïo;, gebooren in 't jaar isoi.eninuitftcekendewee-

tenfehappen zeer wel geoeffent , byzonder in de Chiromantia , en de Ajtrologie ,

hy onthield zich den mceften tyd te Rome of tot Boulonje , en hy ftierfin 't jaar

1576. nalaatende, beneevens zyne natuutkundige boeken , noch onderfchei-

Hhhh 2 dene
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^ene Schriften van de Zeede-kwft , byzonder zyne zeeven boeken , genaamd

,

De K^ircanfs cJEternitatis , of Geheimenijfen der Eeuwigheid,. Vyf van de

s^hnftcn. Sapientia , of Wysheid ; ende een van 't hoogtte Goed , de SummoBono. (g)

Bechuidi. Deeze man hebben veele menfehen voor een Atheift , of Godverloochenaar ge>

dèThl houden, om dathy, in de bekende boeken de Subtilitate , of van de Scherp.

<W<v zinnigheid , de gronden van de Chrijlelyke , en de Heidenze Religie teegens

malkanderen heeft gefteld , en de cerftc niet genoeg na de gemeene trant der

Hooge Schooien , altyd heeft beweerd ; waarom men hem heeft zoeken de

fchuld te geeven , dat hy met vlyt de Chrifielyke Religie heeft willen onder-

onwiK- mynen. (h) Maar het blykt veel eer , uit alle zyne Schriften en handelingen

,

t,eid
' dat hy niet zoo zeer een Atheifi , of Godverloochenaar is geweeft , als dat

hy van veelen werd befchuldigd , de Enthujiafmus , of zoo genaamde verruk-

kinge in den Geeft, toegedaan geweeft te zyn , en dat men hem daarom meet

voor een Fanatyk of Geejidryver moeft houden , en , om de volgende oor-

zaaken , van de Atheiftery vry heeft moeten kennen, (i)

7.yn eigen 38. Hy fchryft van hem zelfs dan aldus ; „ Indien ik wil , zoo kan ik buiten

v^yne „ myne zinnelijkheid in verrukkinge geraaken. Ik hoore wel , maar de ftem-
gezichcen.

^ me js zecr zacht

s

en ik verftaa niet, 't geenc gefprooken word. Als ik

„wil, kan ik zien, al'tgeene ik begeere, met myn oogen , als beelden, (k)

Endroo- ^ije z[c ook in mijn flaap, endroomen, de afbeeldingen van alle zaaken die

„my zullen ontmoeten. En ik kan my niet bezinnen, dat my wat kwaads,

„ofgoeds, of middelmaatigs , ooit over gekoomen is, daarafiktevooren,

„ dooreen droom niet ben gewaarfchouwt geworden. (IJ Van zich zelfs ver-

zcekerd hy , de boeken , de rerum varietate , of veranderingen der dingen,

en de Subtilitate , of Scherpzinnigheid , nadien hy door een droom daar toe

was aangemaand
,
gefchreeven te hebben, (w) Behalven dit, moeten ook zyne

aanklaagers zelfs bekennen , dathy, in zyne Schriften , de waare Godsdienft,

en de hoopevan een ander keven, voor de eenigfte grond van de waare geluk-

zaaligheid heeft vaft gefteld. Waar meede zy hem dan met ecnen , van de be-

fchuldiginge , als of hy een Godverloochenaar geweeft was , t'eenemaal vry

fpreeken , en deeze zijne vcrhaalingen niet verwerpen , maar voor wat buiten

gemeens en wonderwaardig aanzien, (n)

39. Maar de meeftc partydige gedachten van hem, moogen daar uit wel

voortgekoomen zijn , een/deels , om dat hy veele ongewoonelijke zaaken van
zyn ove- zich zelfs bekend , en in zyn ommegang heeft doen zien , anderdeels , om
do/iee-" dat hy de gemeene dwaalingcn heeft gelaakt , en in twyffeling getrokken. Het
vcD-

eerfte ziet men uit de verhaalingen , dat hy, by voorbeeld , altyd in flechte

kleederen is te voorfchyn gekoomen, dat hy een vrouw trouwde , die weinig

huwelijks goed haddc , en dat hy in zynen ommegang , de manier en oordeelcn

der menfehen weinig gaade floeg. (o) Dit vind men ook by de Schryvers

,

daar ze zich wonder over gebelgd houden, dat hyonbevreeft gezegd hadde:

«ug e°n"i-
dat 'er in looo. jaaren pas een volmaakt Medicus of Genees-mcefter, te voor-

fchyn kwam, onder welke hy zich zelve voor de zeevende uit gaf. (p) Jtem9

dathy van zich zelfs hadde gefchreeven: dathy daar toe gebooren was , om de

weereld van haar dwaalingen te recht te brengen , en te bcvryden. (cf) En, dat 'er

niets diergelijks was uitgevonden, als hy te voorfchyn hadde gebracht. Hy
hadde

(g) V id. Joh. Philip. Thomafinus. lib. 1 . Elog. Doft. p. 41 f. feq. & ex eo Freherus Thcatr. Vir.

ill.pag.1z72. Thuanuslib.LXlI. &c. (b) Vid.WeoerusBcotth. Atheift. p. 54. (i) Samucl
Parkcrus Difp. de Deo, & Provid div. Difp.I. Seél 16. p. 70. (i) Libro I1X. de Rer.
Variet. 043. p.f39- fcqq. (I) Lib. XIX. de Subtilit. p. 1202. & de Variet. lib. XVI. c.93.

p. 1072. (m) lbid.lib.XIV. c.68 p.910. & öc iubtilit. lib.XIIX. p. 1180. (») Parkerus

l.c. (") Conter.KortholtusdeopiDioneCardanideapimaütatcHom. p.23ï. feqq. (p) Par-

kerusl.c. (?) Thomafinus l.c.

me beken

temfle,
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luddc alle de weetenfehappen herftcld , en dicrgclijke zaaken meer. (r) fa dat J»"uw
zyn natuur, op de hoogfte top der menfchelijke natuur en gefchaapenheid was

wtMDc '

geklommen , en de onfterftclijke Gccften het naaft was geplaatft. (s) Met
welke , en vecle andere vermeetele uitdrukkingen , hy zich veel nydigheid en
teegenfpreekens heeft op den hals gehaald. Gelijk als het ook bekend is, dat
hem Scaliger daar over zeer fterk heeft geheekeld , en al te hard en onbillijk

gehandeld. Welke vuiligheid ook de Geleerde, in haarc gewaande wysheid
al te zeer aanhangt , en gemeen is.

(0 Lib.VII. dcRcrumVariet. c.33. p.33^ (0 pag^i.&Traa.dclibrispropriisp.m
(0 lt>id. p.168.

Het XXIII. HOOFD-STUK.
Van de Goddelijke Prophetien , droomen , gezichten , en andere

buiten gemeene verkondigingen in de zeftiende Eeuwe.

5. I.

ET zal niet ondienftig zyn , dat \vy , by de Hiftorie der

l
zoo genaamde Enthufiaften , en Neutralijlen , noch voe-
'gen , eenige gedenkwaardige voorbeelden , van zeekere

i
openbaaringen, droomen, verrukkingen, en verfchynin-

r
gen. En zoo veel te meer , om dat de zelve daar inne

[van de Orthodoxen , of Rechtgeloovigen zelfs aangemerkt

! en bekrachtigd werden. Ik zal dan van de zaaken , die

men by de Schryvers vind , niet een zoo groot ofwydloopig regifter en aantee-

keningc maaken , als men wel vind , by Job Fincelitts , 'm zijne boeken van

de wonderteekenen; by Peucerus, van de hoedaanigheeden der Prophetien,

by Jobannes iVolfius , in zyne gedenkwaardige Schriften ; by Conradtts Lyco-

Jlhenes, van de wonderteekenen ; by Cajp. GoldTvorms , in zyn befchryvinge

veeier wonderteekenen j by Bapt ijla. Fulgofits , in zijne gedenkwaardige fpreu-

ken en handelingen ; by Simon Majolus , en andere; maar ik zal alleen eenige

hcilzaame aanmerkingen , van zulke uitgeleezene gefchiedeniffen voor oogen

ftellen, die tot deeze ftofFe behooren. Eerftclijk is het kennelijk, darmen
van de Geloofs-veranderingen , onder Lutherus voorgevallen , veele Pro- Pmphe-

fhcyten , en voorbooden heeft aangemerkt , van welke ik de voorn?.amfte dt™»!"

nu alhier moet herhaalen. Overmits dit dies te zcekerder kan gefchieden i
"""'•

om dat men die zaaken rechtvaardigd , en opheft , welke de overeen koo-

mende voordeden niet teegen gaan. Daar in teegendcel , andete zaaken,

van welke men iets diergclijks niet te gemoed ziet , maar iets kwaads vermoed,

heel anders altoos werden op genoomen.

2. Zoo heeft zich dan dien volgende, Melamhton, in zijne Apologie, of

verdeedigingc van de Au^sburgze Confesjie , op de bekende voorzeggin-

ge van )ohan Milten , een Francifcaaner Monnik tot Eyfcnach , in Thurm- J°h-H;:

gen , beroepen, .(a) Want deeze zoude in zijne verklaaringe over den

Propheet Daniel, het jaar 1516. genaamd hebben, in het welke de Pauzelyke

Macht tot een groot verval koomen zoude. En Melanchton heeft verklaard

en getuigd , dit boek , met de eigene hand van Hilten gefchreeven , gezien te

hebben, [b) Gelijk hy dan ook deeze zaake veclmaalen herhaald heeft, en

Hhhh 3 hem
(4) Art.XIII. deVotisMonafl.p.27<{. (t) Vol. II. Epifl. p.gi. ScultetusAnnalP.Ip.r

4Hottingcrus H.E. Sec. XVI. Sec! III. p. *72



674 KERKELYKE XP!. Boei

TaarMD.
.ocMDC.

Mellcr-

ftadó.

D Flecks.

Tot Ro-
ftok.

Torqua.
tus.

In Tooien.

hem een geleerd , vroom , en zachtmoedig man genoemd , en ook verders

heeft aangemerkt, dat hy van den op- en ondergang van het Turkze Ryk gepro-

pheteerd heeft , en dat het Hungaryen vermeefteren zoude, [e) Daarom heb-

bende Papiften deeze Hilten een Mameluk , en Leugen-propheet genoemd,

om dat zyne zaaken met haar belang geheel niet over een kwaamen: (d) Zy

hebben hem ook in de Gevangenifle geworpen , en zeer kwalijk gehandeld. (?)

In dier voeden , als Lutherus, A. 1508. tot Leeraar van de hooge Schoolete

ivittenbergbetocpen wierd , zoude Martinus Pelicbius Mellerfixd , dit van

hem gezegd hebben : Deezc Munnik zal alle Dottoren dwaalende maaken

,

eene Nieuwe Leete aanvangen, endegehecle Roomfche iCerke hervormen, (f)

Welke woorden echter van anderen aldus verhaald werden : Deeze man heeft

Zoodaanig een uitfteekend verftand , dat hy de gemeene wyze van Leere wel

zal veranderen, (2) Daar zoude ook een Franeifctaner Monnik tot Roomen

voorzegd hebben: dat een Eremyt het Paufdom zoude aantallen. Het welke

Staupits , A. 15 10. of 1512. tot Roome zyndc , zelfs zoude gehoerd , en

namaals op Luther , die van de order der Eremyten van Augujlinm isgeweeft,

toe gepaft hebben, (h) De voor verhaalde Mellerftad , zoude ook van de

hooge Schoole van Wittenberg ,
gezegd gehad hebben , dat ze door haar

licht , alle de hooge Schooien van Duitsland zoude doen verdonkeren. (?) En

Dottor Fleck zoude ook by deinwyingc van de zelve, opentlijk in zyne Predi-

katie , voorzegd gehad hebben : dat de geheéle weereld van deeze tuitte berg

wysheid zoude verkrygen , en, wanneer Luther zyne Thejïs of ftellingen,

eerft opentlijk deed aanplakken, volmondig uitgeroepen hebben : Ha ! bal

deeze zal het doen , hy komt , op tvien tvy lang getvacht hekben ! {k) Maat

wy hebben nu reeds al diergelijkc voorzeggingen in 't vyftiende Boek verhaald

,

die van anderen ook al genoeg zyn vergaaderd, en aangetcikend gewor-

den. (/)

3. Doch dit isook noch aanmerkens waardig, dat 'er, A. 1516. tot Róftok

cenmanisomgeloopen, welke men de Propheet noemde. Die dan, by alle

kerken, en op alle plaatzen van de Stad, met luider ftemme riep: datdever-

lolïinge Ifraéls , uit de Babylonifcbe gevangeniffe , na by was , dat de men-
fchenhaarmoeftenbekeeren. Waakt op , riephy, gy Paapen , uit utvcn die-

penjlaap der zonden
;

en bekeerd u ! tvaakt op gy burgers , uit utve dvjtalin-

gen , en bekeerd u ! utve verlosjinge en vryheid is na by , o gy boozen ! enz.

Hier over hebben hem veelebefpot, maar de Regceringe heeft hem uit de Stad

gebannen, (m) Eene gelijke voorzegginge vind men ook van Antonius Tor-

quatus van Ferrara , die op het laatfte van de XV. Eeuwe heeft geleeft : welke

Prognofiicatie Ca/par Goldtvorm in het Duitfcb vettaald , en A. 15 58. heeft

uitgegeeven, waar in van den oorlog van Keizer Karel V. teegen den Paus
,

en het verval van het Paufdom werd gefprooken. De Gereformeerden in Poo -

len , hebben eene zeekere Prophetie , die eene vroome vrouwe van Pofen , ge-

naamd, Dorothea , huisvrouwe van Daniel CraJJen , van haaren vader ver-

haald, naauwkeurig aangemerkt, welke hy, teweeten, A. 1536. heeft ge-

propheteerd , dat 'er over 1 2. jaaren , menfehen in Poolen zouden koomen

,

die eene zuivere Leere met zich zouden in voeren , het welke ook een Canunnik

daar ter plaatze, in 't jaar 1548. haddc voorzegd. Waar op dan , in het

zelfde jaar , de Boheemze broeders , van Ferdinand den eerften , uit Boheemen

zyn

(f) To.I. Script. publ.Wïttcb. p.62. (d) Joh. NaiT.Euangelifche Waarheid. P. II. p 22.8.

(e)' Apocal.A.C, l.c. (ƒ) Matthefius Leb.Luth.I. Pred. '

(g) Melaochr. apud Scckendorff.

l.i. P. 19. (h) Ibid. (f) Matthefius l.c. (k) Ibid. Pred.II. p. 11. (/) Vid.Micraelius

H.E. p. ifi. fcqq. Joh. Sauberti Lutherus Prophcta Gerrmnia; Norib. 1631. PhiJippiSchmids
i'rofhec. Wciflagungen ausLuthcro und andern Wittcnb. 161 5-. Satzmanni SingulariaLuthe-
si, Joh.Lapxüs, &c. (w) Petrus Lindeburgiqs Lib.III. Chron. Roftok. c.17. p.110
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zyn vcrdreeven geworden , en zich met der woon in Poolen hebben neederge- jaarMD

zet. (») Van Luther zelfs , is het genoeg bekend , dat hy zich zelfs een Pro-
"

pheet heeft gezegt te zyn , zyne eigene Prophetien aangeweezen , en van

anderen ook daar voor is gehouden geworden. Niet teegenftaande de Pa-

pifien zeet daar meede fpotten , om dat zy zoodaanige gaaven , buiten haar

,

niet voor goed keuren , ofaanneemen willen. Ondertuffchen is het gewis , en

zeekcr , dat hy , na zeekere teeken , naaukeurige aanmerkingen , en gefteltenif-

fen , veele zaaken heeft voorzegt gehad , en wel in 't byzonder , den boe-

ren oorlog, de onruft en beroerte na zyn dood , het verlies by de zyne,

van het waare Euangelium , en andere zoodaanige zaaken meer , welke men
iH Duitfche boeken zelfs ten genoegen kan vinden. En fchoon men zomwylen
alles al gecne rechte ofeigentlijke Prophetyen wil noemen, en dat men die maar

alleen voor giüingen, en zeekere gevolgen , uitdeeze of geeneomltandighee-

dcn getrokken , wil doen door gaan. (o) Gelijk als hy ook, van zich zelfs

heeft gezegd , dat hy niet bekwaam Was , om een Propheet te zyn , of
door droomen , openbaaringen te hebben : dat hy anderen, in haare gaaven

9

niet wilde verongelyken , indien iemand , buiten de Schrift , door droomen, ge-

zichten , of engelen , Wat kwam te openbaaren. {p)

4. Wy zulten dan nu gevolgelijk maar ailcen eenige andere gezichten verhaa-

len , die , van de Proteftanten voor goed gekeurd , en, als voor Goddelijke , en

waarachtige
,
gehouden zyn geworden , en zulks wel , zoo als ze ons , in 't

nazien zvn ter hand sekoomen, fchoon dat de zoorten der zelven onderfchei-

den, en de meeftc , kortheids halven , zyn voorby gegaan. Met den aan-

vang van de voorgaande Eeuwe , is byzonder wel bekend , dat , A. 1 5 3 8. een

zeeker Raadsheer , tot Smalkalden
,
genaamd , Sigismund Grautamar

,
( an- Gezichte

dere noemen hem Badner ,) een zeer nadcnkelijk gezichte in den flaap heeft ge- Liden.

had , het welke niet alleen opentlijk , in dien tyd is befchreeven , maar dat ook
van Peucerus , ter gcdachteniffc is verhaald geworden , en dat wederom

,

A. 1636. in 't Duitfch is vertaald , en gemeen gemaakt geworden , onder dee-

zen naam : Gedenkwaardige gezichte , van de moedigheid van den waarach-

ttien ïVeferfche Leeuw , des zelfs uitgang , voortgang, beletzelen , Wonder

-

lyke , en onverhoopte overwinninge. Maar , in dien tyd heeft men , in 't ge-

meen, dit gezichte, op de veldtocht vanden Landgraaf Philips geduid, om
dat den inhoud daar op uit kwam : — Hy zag dan , in een groote zaal, een

oud man aan de tafel zitten (laafen ; neevtns hem , op de bank , lag een Leeuw.

Van vooren fanden 'er veele mannen , met lange rokken , die teegen den LeeuW

raad hielden. Teegen welke de Leeuw daar na op fprong; deeze nu wederfon-

den hem , met kleine dolken na hem fleekende , en zy kreegen hem met een

foei gevangen , en hieuwen hem de Jlaart af. Maar hy ontworfelde zich

weedcr uit haare handen , en de faart wies hem Wederom aan , de mannen

wecken met groote vreeze uit de zaale , en de Leeuw leide zich Wederom op de

bank needer. Ondertuffchen gingen de zelve mannen dan weer na buiten , en

dan na binnen , teegens hem geduurig raadfaande , tot dat hy haar Wederom

aanviel , Waar op zy uit groote benaauwtheid fchreeuwden , en den ouden man
uit denfaap opwekten, die dan den Leeuw met de hand Wenkte dat hy terug-

ge keerde , en by den ouden man kwam. Waar op de Leeuw in de gedaante van

Chriftus veranderde , welke ook begon te leeren , zoo dat hem de mannen te

voet vielen , en haar fchuld bekenden. lYuar op het gezichte verdween.

Dceze openbaaringe hebben veele herhaald , en op de naakende toeftand der

Lu-

{») Adrianus Rogenvolfcius Lib.I. H.E. Sclavon. p. ico. (0) Vid. Joh.Gerhardus. Loc.
Thcol. To V. p. 1281. Joh. Muller Lutherodefenfo p.2,74, & Pablll.Irrlicht p.226. & plu-

rcs. (/>) To. XI. Witteb.J.Comm.inGenef.
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Jaar MD
ttftMDC,

De droom
van My-

Van Me-
lanchcon.

Propheet

by Hertog
Georg.

D.Wellers

Gezichte.

Keur-

vorft /oh.

Frederik.

Openbaa-
ring aan

Koning*

Chriftiaan

van Dene-
marken.

Prophetie

Tïn Loti-

chius.

Lutherfcbe Kerke geduid, en ook nooit daar aan getwyfteld , of de zelve ver-

worpen, om dat men de uitlegginge daar opna wenfehmaaken kon. Daar

toe behoord ook de droom van den Keutvorft Frederik de derde , aangaande

de p'enne van Luther , welke tot Rome toe reikte , en de kroone van den Paus

zelve, aan 't waggelen hielp. Alsook, dat hem een Leeuw, door hetoore

en hoofd was door gegaan , waar aan wel veele menfehen twyffelen , doch dat

noch onlangs door de maandelyke onderhandelingen is beveiligd geworden.

A. 97. p. 919. (q)

5. Wy hebben ook hier vooren in het verhaalen van den ftaat der Gerefor-

meerden, eenigc ongemeene omftandigheeden , aangaande de bekeeringe van

Frederik Myconius gezien , welke ook ontrent een gelijke droom , of waar-

fchouwend gezichte, A. J^ó. van zich zelfs verhaald,, by na over een

koomende met het voorgenoemde van Smalkalde, naamentlijk, dat hy een

lam , met den helfchcn hond hadde zien ftryden , en de overwinninge verkry-

gen. (r) En ecven zoo roemd men ook van Afelanchton, dat hy veele zaaken

zoude hebben voorzegd , en dat hy veelmaals onfeilbaare , en baarblijke-

lijke gezichten in den flaap heeft gehad , die daar na ook zyn koomen te gebeu-

ren, (s) Diergelijken ook te vooren , over het gevangen neemen van den

Keurvorft Johan Frederik is gedacht , gelijk meede op andere plaatzen , van dien

onbekenden man , van wien Simon Grynaus , tot Spiers , voor het nagaan

zyner vyanden is gewaarfchouwd geworden, die, van Melanchton, en an-

dere, gehouden werd , een engel geweeft te zyn. Waar by Camerarius noch

voegd: dat hy hier in de bygeloovigheid geen plaatze geeft , maar vaft fteld

,

dat de kracht Gods in dier voegen zich noch wel veelmaalen opaarden open-

baard. (/) Ook werd 'er van een zeeker Propheet verhaald, die Hertog Georg

voorzegd heeft , dat zyn broeder Hendrik des zelfs Landen noch zoude erven:

gelijk als ook in der daad is gebeurd. («) Van de bekende D . Hieron. iVeller

fchryven de Godgeleerden zonder eenige fcliroom : dat de engelen veel maaien

tot hem zyngekoomen, en met hem gefprooken hebben, het welke onder de

menfehen tot Freyberg een algemeen geruchte is geweeft. Gelijk als dan ook
hetzelve, aan des zelfs oudfte zoon en knecht is geopenbaard, overmits zy,
rondsom zyn bedde, een zeer klaar fchynend licht, als eenvlamme vuurs,

hebben zien zweeven , en hem daarom hebben opgewekt. Welke daar op
zeide : zy zouden niet vreezen , dat het niet kwaads was , maar dat het de

Heilige Engelen waaren. (x) Zoo is het ook van Keurvorft Johan Fredrik niet

onbekend, dat hem, voor zyn dood, een man is verfcheenen, tot hem zeg-

gende : Gy lieve man , Wanneer gy die geene haddet , die » heeft onderhouden^

opgevoed , en die alfyd ü by u geweeft , en die alle ulve z,aaken sveet , zoo T»as

u geholpen, (y) Op gelijke wyze, als Chriftiaan de tweede Koning van De-

nemarken , A. 1 5 5 9. door een Engel de dag van zyn dood is bekend ge-

maakt, (z,) En de Geleerden hebben ook al voor langen tyd , naauwkeurig
aangemerkt, dat de bekende Petrus Lotichius , in 't 4. klaag-digt van z,yn 2.

boek , aan Camerarius , met uitgedrukte woorden , het inneemen en verwoe-
ften van Maagdenburg , heeft voorzegd gehad , het welke de navolgende

woorden heel duidelijk uitwyzen , daar hy de ftad alzoo klaagende te voor-

fchyn brengt

:

{q) Vid. Cafp. Peuccrus de Divin- Gener- Cap. de fomm. Conr. LycoithencsdcProdig. &
Oftcnt.ad A.C. 15-38. p.m. 370. Jobus Fincel iusaliiquc. (r) Epift ad Seckcndorff. Lib. III.

p 629. (j) Camerarius in Vita. p. 78. (t) lbid.p. 115. («) Ibid. p. 186. (*} Rivandcr
Fcft-Chron. P.I. p. 100. (y) Idem ibid. Z.ilerusTrauer-Gefch.p. 192. &Sagiturius Vit. Joh.
Frid. p.78. (z.) Rivander l.c. p. 22. Zeücrus l.c. (a) Vid- OperaLotichii p.tf. &Conf.
cöZeüerusinTi.-pographiaSaxon. p. 1-15- FnbritiusvonGcfichtircn. p. 15-7.

Ejferus
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Ejferus ex imis evertere fedibus hofiis

Nititur ejr venU jus fupereffe negat.

Heit mihi ! qualis erit , quod abominor , exitus urbis ,

Concidet hoftili Ji referata manu ?

Ü£c , oculi quxcunque vident , cinü omn'u fient

,

Utraque dicetur fiebile ripafolum,

Ergo dies veniet , qua moenia nul/a tuebor ,

Parvaque refiabit nominis imbra mei. («)

't Welk een Liefhebber van onzen tyd aldus vertaald heeft

:

De Tvreede vyand dreigd en foogt my om te fcheuren

Ten gronde , en 't is vergeefs noch op gende gedacht.

Helaas ! boe zd het end (Tvelks komfle my doet treuren)

Der Stad zyn , als ze valt door 's Vyands hand verkracht \

Al, T»*t hier de oogen zien, zd gants in flof verkeeren,

En bei myn oevers zyn een treurensTvaardig veld.

Zo korft de dag , dat ik geen willen zal vcriveeren
,

En Jlechts de fcbadul» van myn naam zal zyn gemeld.

' 6. By deeze voorbeelden kan men ook andere voegen , welke by de Ortho-

doxe , of rechtgeloovige Schryvers ook niet verworpen werden , alhoewel

grooter en gewichtiger omftandigheeden daar by koomen. Zoo verhaald zelfs

de Hooge Schoole tot Wittenberg , dat A. 1551. zeeker menfeh , in een ge-

zichte Chriflus zoude hebben gezien , en de Kerke voor hem knielende , aan verfch'r-

welke den Kelk des Toorns ingefchonken wierd , die zy ook moeft uitdrin- cimflutj

ken. {b) Insgelijks ook , dar het aan Melanchton is voorgekoomen , hoe

hem bcvoolen wierd van deVorften, een Hy.tna, of monfterdier te fchilde- Vm Me-

ren, het welke een draak zeer wel geleek met eenen langen ftaart, en echter
la"cht0"'

met een lieflijk aangezicht , waar over hy zeer beroerd wierd , om dat het

voor zeeker zyne valfche* Theologie zal verbeeld hebben, (c) Ja men heeft

ook aan het Saxifche Hof bemerkt , dat den bekende Claus Hofnar , tot ge- ^**r

v̂
'

tuigenifle van de Lutherfchen heeft moeten propheteeren. Want , als hy eens, £i>«

tot iveimar met een groot geraas in de Geheime Raad kwam loopen, en zeg-

gen : Gy lieden houd hier T»el raad over groote engewichtige zaaken , maar nie-

mand denkt , hoe men den brand tot Koburg zal bluffen : zoo is 'er op de

zelfde uure en tyd , tot Koburg , een grootcn brand ontftaan , het welke men
om de verre afgeleegentheid der plaatze onmoogelijk niet konde weeten. {d) En
alhoewel men over de hoedanigheeden van zoodaanige zaaken , alhier niet

wil twiflen; zoo zyn echter de volgende gefchiedenifien, als wat buiten ge-

meens , en aanmerkens waardigs , van de Lutherfche zelfs , aangeteekend.

In 't jaar is 60. viel 'er tot Ereyberg, een boeren dochter , van Mehrendorp ,
^"™k "

genaamd , Wendelina Bersdorffer , in eene Ectajis , of verrukkinge van zin- ™^ee

d

n

ncn, waar in zy lang over de derde halfuuren , ongevoelig bleefleggen, tot

dat zy ten laatften, met luider ftemme, veele toekoomende zaaken alvoorens

verkondigde , en de gemeene zonden beftrafte , en , met fpreuken uit de Heilige

Schrift, de menfehen tot bekeeringe vermaande ; en zulks alles, in 't by zyn

van Dr. Weller , en andere Predikanten. Maar als zy nu wederom tot haar

zelfs was gekoomen , zoo heeft ze niets altoos daar afgeweeten, en, als een

II. Deel. Iiii een-

(£) Tom.I. Script. Wix publ. p.370. (0 To.III. p.286. (^)Zinkgraffius Apoptuhegm.
Gcrm. P. V. p. 159.
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tat MDC.

Oordeel

dei Predi-

kaïLcn

daar van.

jaarMD. eenvoudig menfch
,
geen kenniffe daar af gehad, ja als men haar dit haar zeg-

gen , en verkondiginge kwam voor te leezen , zoo hield zy haar daar over

zeer vreemd en verwonderd, en zy zuchre heimelijk by haar zelfs. De Lee-

raars hebben haar in dien tyd ook, gelijk als namaals wel is gebruikelijk ge-

worden , niet verworpen of gelafterd , maar Dr. Weller heeft de geheele ge-

fchiedeniffe , met alle haar reedenen en vermaaningen , in druk laaten uitgaan

,

en een fchoone Voor-reede , ^die wel waardig is om geleezen te werden , daar

voor gemaakt. Zy zelfs is kort daar aan koomen te fterven , en in de kerk be-

graaven geworden. Of fchoon zich veele fpotters
,

gelijk als gemeenlijk ge-

fchied , hebben bevonden , welke haar , om dat het een Hecht en eenvoudig

menfch was , hebben veracht , waar meede ook iemand van dat getal , in dit

Chronodiflichon , of tyd- enjaar-gedicht , zyn kunft heeft willen toonen

:

RVftlCa Frelbergae eXorltVr bene ftVLta pVeLLa
Vatlclnans, VVLgo hanc nVMen habere pVtant. (e)

Prophetie

van een

School,

meciter.

Wonder
gezicht

van een

Meisje.

7. In het jaar 157?. leefde tot Lunenburg een zeeker Schoolmeefter ,* Paul

Crebner genaamd
,

geboortig van Schneeberg in Meyffen. Dceze fchreef

A. 1 5 74. een voorzeggingc , aangaande de naakende groote veranderinge

van 't Roomfche Ryk , aan de Kooningen van Vrankryk , Denemarken , Enge-

land , en andere : aan de Ke urvorfien , Graaven , en de Heeren van 't Ryk ,

waar in hy onder anderen , dit fteld : ik hebbe , niet alleen de zaake , die my
God getoond heeft ,

gelyk als in een beeld of vorm gezien , maar het is in dier-

voegen met my gefield geTeceft , als of een ziekereJlemme , met Deel vtrflaan-

baare menfehelyke ivoorden , zich hadde laaten hooren , die met my Jprak : zoo

ddt my bevoolen Teierd , de zelve met het geene daar toe behoerd
,
getroulvelyk

uit te voeren. lVaar uit het dan oogenfchynlyk blykt , dat my myne voorzeg-

gingen van God Tvaarachtig zyn in gegeeven. Als , het geene ik van Prins

Hendrik van Valois hebbe voorzegt : naamelyk , hoe hy uit Vrankryk tot den

troon van Poolen zoude geraaken , zich aldaar niet lang ophouden , maar zeer

bedektelyk , zich Tvederom na huis toe begeeven. Insgelyks ook, 'tgeen ik van

Duc; D'Alba , dat hy de Nederlanden zoude moeten verlaaten , voorzegt heb-

be , het leelke ook alles ü gefchied. Eeven alzoo zal nog verders, al 't geene

is, achter gebleeven , en dat noch niet gebeurd is , als de groote veranderinge in

de Nederlanden , Spanje , Vrankryk , van het Keyzerryk in Duitfchland , en de

verwoeftinge van de Hoofdftadvanden Antichrid , Roomen
t de tydenonder-

vindinge noch wel uitwyzen. Deezc Schriften zyn in het XVII.feculum , ofte

ceuwe , wederom herdrukt , en in Duitfche Rymen over gebracht. Ook heeft

Dr.SimonGeddicus, Hofpredikant tot Maagdenburg, A. 1596. een gefchrift

,

met zyne Voorreede , uitgegeeven, onder den naam : Eenivonder gezichte
,

het Doelke , in het Aartsbifdom Maagdenburg , by ivolmerjlad , tujfchen z. Dor-

pen, Eiberg , en Meitzendorf, aan een Meysje van 18. jaaren by klaaren en

helderen dag is verfcheenen. A. 1596. den 16. December , Maagdeburg by Jo-

han Franken. Aan dit Meisje , is dan op de weg by geval , een gezichte

verfcheenen, door dien het een perzoön van omtrent 9.jaaren, op eenen heu-

vel, aan eenAutaar zag zitten, met witte kleederen aan , een choor-rok niet

ongeli j k , hebbende het aangezichte met een witte fluyer , en 't hoofd zoodaa-

nig omwonden , dat men niets daar aan konde bekennen als de oogen. Deeze

Geeft dan, hadde de handen na den Heemel uitgeftrekt, hebbende in de rech-

terhand een glad wit kruis , op de rechte zyde van 't welke een roode roos was

,

en op de flinker zyde een witte nootc-mufcaat, en boven de hand een roode

naagel
(t) AndrcasMüllerusChron.Freib.P. II. p. 274.. Jobus Fincelius vonWunderzeich. P. III.

& Hier. Wellerus in Opcr.

O



XXIIl.Hoofdft. HISTORIE. 6i9
naagel ftak , in de (linkerhand had hy een bloot zwaard , daar af de kling ^§;
blocd-rood was. Daar benecvens hadde hy zeer jammerlyk uitgeroepen : 6

"

Tvce , Tvee u Chriftenen ! Als het Meisje dit nu wilde ontwyken , zoo konde
het niet , waarom het op het gezichte recht toe ging , het welke opgeltaan zyn-

dc , met haar meer als een quartier uurs was voort gegaan , zeggende : De
wecrcld zal vergaan , ik hebbe lang voor u gebceden , en ik zal noch voor u
bidden , indien gy u wilt bekeeren. Maar de weereld is al te boos , zy \w\ haar

niet bekeeren. Als het Meisje nu aanving te weenen , zoo hadde het gezegd
;

weent ni«t, mynkind, zy zal doch vergaan ! hetwelk verfcheide maaien van

hem wierde herhaald , met eene de hovaardy en andere zonden beftraftende.

Gelyk als de voorvcrhaaldc befchryvinge , die tot Maagdenburg , by )oha»

Franke» is gedrukt , wydloopig verhaald.

8. Verders hebben de Hijtorie-Scfoyvers aangemerkt , dat A. 1532. een kmgëtan

jongetje van 7. jaaren in een Dorp in Sifaben, genaamd, Chri/liaan Hooven
, ll°l°"~

veelmaals in verrukkinge plag te vallen, in welke hy het volk tot bekeeringe

vermaande, en daar teegen de gemeene zonden ernftig beftrafte. (ƒ) Insge- ^«n*
lijksook, dat een ander jongetje van 10. jaaren, A. 15S0. in een krankheid, ander -

zeer wonderbaarc en fchrikkelijke dingen gedaan , en van gruwelijke ftrarïen

zoude hebben gepropheteerd. Hy heeft ook den Zoone Gods genoemd , en

aan geroepen , en de booze met Gods toorn en de helle gedreigd , en gezegd

,

dat 'er in korten tyd , een teeken aan den hcemel zoude gezien weiden , en dat

'er oorlog , moord , en Peftilentie zoude ontftaan. Hy heeft hem zelfs ook
een wonderwerk Gods, en ten Propheet genaamd. Als hy wederom tot ge-

zontheid kwam , heeft hy niet het geringftc van dit alles geweeten. Waar mee-
de dan die ruuwe menichen, haar, na den aart van haare zorgeloosheid, en

boosheid , hebben uitgelaaten , dat het de uitwerkinge van eene zwaare Me-
lancholie was , en daarom moeft men hem niet gelooven. (g) Diergelyke

oordcelen zyn met'er tyd zeer gemeen geworden , om dat deeze zaaken buiten

gemeen zyn , en dat de oude eenvoudigheid der Leeraaren verdoofd is.

Want te vooren
,
gelyk als wy gezien hebben , naamen de Geleerde niet alleen

zelfs zoodaanige waarfchouwingen gaarne aan , maar zy maakten het ook aan

het volk bekend , vetklaarden het zelve , en preezen het den volke aan. Maar
daarna , als men in loutere woorden-ftryd, en, totvolkoome weerelds-ee- Veracil

,-

zindheid, kwam te vervallen, zoo wierden deeze dingen ftoutmocdiglyk ver- «i«n.

acht, ofwel , geheel en al verdoemd ,
gelyk in de XVII. Eeuwe is gefchied. Tot ProPhe«

— /-i i- • i » • „ • 1» totDrcf-
Drefden het zich in tjaar 1589. een groot grys man zien , met eenen lange den.

tabberd , op de borft en rugge nier roode kraillen , hebbende op zyn zyde een

dolk , welke zeide een Propheet te zyn, en dat hy met den Keurvorjl wilde

fpreeken. Maar het wierd hem geweigerd , en den Hofpreedikcr laft gegeeven ,

met hem in onderhandelinge te treeden, maar hy wilde hem geen antwoord

gecven, en ging daar op weg. (h) Op gelyke wyze is 'er eens , tot Muntten
Mundec-

in Saxen een man, van eene fchrikkelyke geftalte, met verfcheurde kleede-

ren, meteen ftaf in de hand, door alle de ftraaten geloopen , met luider ftem-

mc het volk venmanende, dat men zich zoude bekeeren, het n 'oord Gods aan-

neemen , en de Afgoderye verlaaten. Welke ook buiten alle twyffel , flecht

is beloond geworden. Het is ook wel te vermoeden , datdicgeenc, insgelyks

ook zoodaanige vermaaningen , in den naame Gods en Chrtfti zullen hebben

voortgebracht, welke men in de zelve eeuwe verjaagd, ofomgebracht heeft,

ceven als of ze zich zelfs, voor Chriftus , of den Heiligen Geeft, hadden uiu

gegeeven, of, om dat men hen niet wel verftaan heeft , of, om dat men, uit

I i i i 2 lou-

(ƒ) Crofius Annal. Suev. P. III. lib.XI. p.ózi. (g) Ibid. p.773. {b) Anton. Weck
DrcfsdnifcheChron. p.373. (»') Conr.Lycofthenes de portent, p. 396.
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jïmmd. loutere boosheid, haare woorden heeft verdraaid. Gelijk als by voorbeeld

een Poolfcb Edelman, genaamd, }acob Melflinski , daarom heeft moeten lij-

den, alsof hy aan zich zelfs den n.iam van Chriftus hadde gegecven , en twaalf

zyner meedeftanders tot Apofielen verklaard , welke men van roverye befchul-

digdc. (k) Gelijk als zulks meede aan een Kuiper tot Schledftad
, ge-

naamd , Marten Steynbach , is weedervaaren , die zich zelfs voor den Heili-

gen Geeft zoude hebben uit gegeeven. (f) Ook is meede de Geleerde man,

)ufimVelfchius, A. ij<Si. van de hooge Schoole tot Bazel , daarom verwor-

pen geworden, om dat hy zich zelfs een Propheet en Apoftel Gods hadde gc-

zegttezyn: onaangezien hy overboodig was , omzynczaakc, tcegensalle,

en een iegelijk , wie het ook zoude moogen zyn , ftaande te houden , werden-

de van allen toegeftaan , dat hy eenen grooten yver voor God hadde. (m) Ge-

lijk als ook het zelve aan veelen in diervoegen is gefchied.

9. Met het eindigen der XVI. Eeuwe , is ook onder anderen, het navolgende

gefchrift , met goedkeuringe , en opentlijke bckrachtigingc van een rechtzinnig

Luterfch Predikant zelfs gemeen gemaakt : gelijk als het opfehrift en inhoud

des zelfs ook uitwyft , aldus luidende : Waarachtige
,
grondige , en Goddelyke

openbaaringe , Tïelke door de krachtige en doordringende ivoorden Gods , Tvegens de

verachtinge , zorgeloosheid , en ongerechtigheid , en daar op volgende ziïvaare

oordeelen en firaffen Gods, aan een Chrifielyk perzoon , A. 1591. en -weder-

om, A. 1599. in een gezichte is geopenbaard, het Tvelke in dit kleine boekje is

vervat , en aan alle Chnfielyke liefhebbers van het ivoord Gods is bekend ge-

maakt , om alleen op het ecdele Woord Gods te boitTvcn , en in alle zTcaare be-

zoekingen , teegen den dood , duivel , en alle gelveldenaaren , te kunnen trium-

pheeren , in oopentlyke druk vervaardigd , door Johan Kofen , burger tot Co/le-

den. X 1601. den Chrifielyken leezer tot TvaarjchouTvinge , nademaal den dag

des Heeren na by is , en dat alle menfehen haar moeten bekceren. Den inhoud

van deeze onderrichtingc is dan als volgd :

A. 1591. Wanneer God my het eerfte gedichte in den Geeft

vertoonde , op een Zondag , des morgens vroeg , wierd ik in

den Geeft , ter aarde needer geilaagen , en ik zag een perzoon,

met luider en toorniger ftemme , heemel en aarde roepen , in ge-

volge van den L. Pfalm, hy roept heemel en aarde, dat hyzyn
volk richte. Het ongeluk kwam uit den JVeften , en teegens

my, een klein hoopje volks , het welke in een zonnefchyn aan

my vertoond wierd , volgens den L. Pfalm , Myn heil , Leid

tny , enz. Ik zag ook te dier tyd met eene hoe de booze Gecften,

en de menfehen , die haar aanhangen , fchrikkelyk woeden , en

raafden teegen de vroome Cbriflenen.

10. De perzoon, die my met Gods Woord troofte, hertelyk

vermaande, en alle menfehen voor mis-trooftigheid getrouwe-

lyk waarfchouwde , en die teegen het Ooften ftond , kwam tot

my, in de gedaante van een man, die vriendelykenlieflykwas

om aan te zien , by hem was een ernftig'e zeedigheid , en hy
my , en het kleine hoopje volks

, (gelyk als vooren ge

meld

.: (k) Joh. Böttigcr Hifi. Eccl. p.402. (/) BnyerlinguH Thcatr. Vit. Hum Litt.H. pag. 32.

(» Ottius Anna!. Anaivp. 137.
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meld is,) te hulpe, mygecvendecen vricndelykeftreekoverde
; _

wangc, gelyk als een goedertieren vader aan zyn kind doet,
""

waar op dan het ongeluk,en de booze Geeiten, beneevens de men-
fehen, die haar aanhingen, als kar van de wind

, verdweenen, in-

gevolge van den i. en xv. Pfalm.

De tweede Openbaaringe was deezc. Als ik, den 17. Februa-

ry, zynde een Saturdag
, gedwonga^lvierd , het I. boek Sa-

muels tot hetxxiv. Capittel tot aan de woorden, ^00 opveert my
dan by den Heere , te leezen , zoo bleet ik zitten alseendoode
en domme , die niets kon fpreeken, ophoudende by de ftraks

verhaalde woorden, waar op dan Ad. Ambrofim Sidelim , Pre-

dikant tot Colleda j door Goddelijke beftieringe is geroepen

,

om dit wonderwerk meede te zien entehooren, welke my dee-

zc woorden voor las
,
%po %weerd my nu dew by den Heere.

Waar over ik wederom met vreugde tot my zeifs kwam , en door

beweeginge des Geeftes , met opgeheevene twee vingeren : Zoo
waarachtig als God leeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid , met
tfenefterke en luide ftemme drie maal hebbe moeten zweeren, en

als ik in vertrouwelijkheid , als den eenen vriend den anderen doet,

eenige Capittelen , als het ix. x. xij.xiv. xv. uit het eerfte boek
Samuels hadde voor geleezen, toen heeft de Geeft des Heercn
door my

,
gelijk een klein kind gefprooken ; ik hebbe den Predi-

kant dan deeze Cap.. aangeweezen , en , door myne vingeren

,

die gelyk als dood waaren, vertoond, dat uit de Stamme Ifaï,

een takje , uit de wortel voort gekoomen , weder vruchten zoude

voort brengen. Waar van Efaias aan 't xi.' Cap. en by fere-

mias xxv. en xxxiij. Cap. werd gcfjjrooken , en ik hebbe die nacht

over tot aan den morgen toe, hetxxiv. Cap. van het \. boek Sa-

muels moeten leezen. En, wanneer desZondaags de klokken

wierden geluid , om ter Kerken te gaan , zoo wierd ik gedwon-

gen, om met een vollen loop, den Bybel en het Nieuwe Tefta-

ment in de Kerke te moeten draagen , ingevolge van 't geene de

Propheet ("preekt I. Samucl c. xv.'u.n. Gehoorzaamheid is bee-

ter als offerbande , enz. en het Woord Gods aan te hooren : en

als my de burgers van Colleda , als een raazende , cndolmcn-

ichc, gelijk zy meenden, aan de.kctiing hadden gclegt, en op

den Zon<]ag , Maandag , en Dingsdag ,.niet t'eenemaalen hadden

opgeflooten , zoo zyn de volgende letteren , tot bckrachtiginge

van zulk een Goddelijke openbaaringe, van den Engel des Hee-

ren , met bloed roode couleuren , op myn kleed gedrukt gewor-

den
,

gelijk als alhier gezien kan werden.

Iiii 3 k

aar MD.
MBi .
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Ë&Sc. Ik ondergefchreevene Mag. Amhojius Sideliw, Predikant

voigdh» en bedienaar des Goddelyken JVoords tot Colieda in Thurin-

fe"n gerland, de Werthifche heerfchappye onderworpen , ben, van
" Gods weegen , .die een Heer aller Heeren is , door een Lidmaat

van myne Gemeente ,
genaamd , Johan Koofe , wiens vader

voor veele jaaren hier Diaken , en een getrouw dienaar van het

Woord des Heeren onzwleevendigenGodsisgeweeft, verzocht

om getuigenifTe te geeven , hoe hy zich teegens God , zyn Heilig

Woord, en de Sacramenten , heeft gedraagen , en in zyn leeven

en wandel ontrent alle menfchen gehouden heeft.

ii. A. 1596. heeft ook een Luterfch Predikant tot Straptn , met naame,

Georg Schrecky zeekere openbaaringen en gezichten , van een Edelmans kind,

aangaande hooge en heemelfche zaaken , uit gcgeeven , welke in de Schrif-

ten van deGodzaalige Stepbanus Pratorius §. 34. herhaald zyn , waar uit ik

het voornaamfte *hier by zal voegen. In deVoorreededan, zegt de voorver-

haalde Predikant, dat de Prophette van Daniel, in 't II. Capittel, ver. 28. is

vervuld , en hy uit zyne gedachten verder als volgd : „ Ik ftelle voor vaft , dat

„zulke gezichten niet zyn van kleine zaaken, welke de fterrekundige ook wd
,, kunnen voorzeggen, maar, van zeer grooteen heemelfche zaaken, als van

„het Ryke Jeftt Cbrifti, hoe het zelve gefield zy, en op wat wyze het zelve,

„onder de lievelingen Gods werd uitgedeeld, het welke voor zeeker een zeer

,,heerlykevertooninge moet zyn. Want, wat kan'erdoch lieflykers bedacht

„werden, als, GoddeHeere, in zynegenaade enweldaaden, metdeoogen

„ des herten recht te aanfehouwen en te erkennen \ Zulke gezichten gefchieden,

„ niet alleen buiten den lichaame ,
gelijk als aan den iieiligen Stephanus en Pau-

,,l/is wedervaaren is, als die den heemel geoopent gezien, en veel wonder-

„ lyke dingen aanfehouwt hebben , maar ook , m den lichaame zelfs , door

„verlichtingevande H. Geeft, welke echter uit eene naarftige en aandachtige

,, behertigingeen betrachtiginge van het Woord Gods voort koomen.
12. Van de gezichten zelfs, zal ik het 1. 2. 4. en 5. hier by voegen.

Het eerfte Gezichte.

Wanneer ik een jongetje van ontrent 1 1. jaaren was , zoo wierd

my mijn vader en moeder door den dood ontnoomen , en ik wierd

zeerarmenelendig, en, des morgens vroeg , op 't veld gaande,

om mijn ongeluk en armoede te beklaagen, zoo ontmoete my een

helderheid en blinkende klaarheid van eenen leevenden Engel

,

welke tot my fprak : Volgd my na , en zyt niet meer bedroefd , ik

zal u uwen waaien trooil aanwyzen. En hy bracht my , door

eenen dikken neevel en damp , in een heerlyken tempel , uit lou-

ter fijn goud gemaakt. Aan weeder zyden zaaten de Heilige En-

gelen , drie dubbeld over malkanderen , op banken van Sapbyr
,

gelijk als de fchoolkinderen , hebbende goude boeken in haare

handen. Haare geftalte was zoo lieflijk en fchoon, dat ik het

niet kan uit fpreeken. In t niidden vanjien Tempel zat een groot

jon-
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jongeling , op een gouden Troon , die de heerlijkheid Gods boven j

zijn hoofd hadde, van welke het geheele vertrek verlicht wierd.
'

Want het was al licht en klaarheid in de zelve plaatze, en, na

dat my mijnen Engel daar in gevoerd hadde , zoo ftonden alle de

Heilige Engelen op , en bukten haare hoofden : maar ik wierd

zeer verfchrikt, en begon te weenen. Waar na de jongelino-,

die op den gouden Troon was gezeeten , totmyfprak: Weend
niet , ik zal u uwen trooft aan wyzen , my toonende een gouden
Altaar, aan zyne rechterhand, waar opeen Lam ftond, met
vyf wonden , en hy zeide tot my : Ziet , dit is het Lam Gods

,

het welke om uwent wille aan het kruis met wonden is doorboord.

. Waar na alle de Engelen begonden te weenen. En een van haar

liep toe, en kufte het Lam , zeggende : Gloria tibi Domine
,

\ Gloria tïbi San&e : Heerlijkheid zy u óHeere , Heerlijkheid zy
u ó Heilige. En mijn Engel nu, die my daar in gebracht hadde,

i nam cenen gulden beeker van het Altaar , die vol was van het

bloed van fefusCbriftus, en hy fprak tot my : Neemt weg, en

drinkt het aangenaame bloed van het Lam Gods , in uw herte , het

welke voor uwe zonden vergooten is. En ik dronk het uit, en

myn herte wierd vervuld, en het is nu noch vol, van het bloed

van fe/m Cbriftm. Waar na de groote en hoog verheevene jon-

geling tot my fprak : Verheugd u , ö gy Edel kind , dat het bloed

van den Zoone Gods , voor u vergooten is ; want nu zy t gy gerei-

nigt van alle uwe zonden. Edoch moet gy u laaten waffchen. En
het Lam op den Altaar ipraktot mynen geleyds-Engel : Geeft

hem een briefen zeegel zy ner verloflinge. En de Engel nam een

Iheeu-wit Perkament, en hyfehreef op het zelve uit den gulden

Beeker , de volgende woorden : Hic fuer nobilis eft unus ex fal-

ruatii in Domino : ideoque concedo iffi libertatem ab omni ac-

cu/atione & damnationc atema, dat is , dit Edel Kind is een

njan de ruerlofle des Heeren , waarom il^ hem geeve , eene eeu-

wige vrybeid van alle aanklaage en verdoemeniffe. Aan dee-

zen briefwierd gehangen een gouden Zeegel , waar op ftond het

beeld van het Lam Gods. Deeze brief is nu myn trooft en ge-

heele fchat , in myn armoede en ellendigheid.

Het tweede Gezichte.

13. Wanneer ik nu met den Engel weederom te rugge uit den

Tempel ging , zoo overviel my op den weg een zachten flaap

,

voortkoomende van den rooden wyn , die ik uit den beeker des

Heeren hadde gedronken , en ik geraakte in flaap , want ik hadde

te vooren niet veel geflaapen. In den flaap docht my , dat ik , in

het

aat MO,
01 MDC.
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rMD. het bloed, en op het herte van JefusCbriftus rufte. En my

[•I MDC
• kwam in den flaap wederom alles te vooren r dat ik in den Tempel
gezien hadde ,

ja meer als ik vernaaien kan. Jefus , fefus , hoe

vloogen de Engelen door malkanderen ? hoe omhelfden en kuften

zy het Lam Gods? wat voor een antwoord wierd hen gegeeven?

wat voor woorden wierden hen , door den Vorft, die op den Troon

zat, voor geleezen ? hoe*fpeelden zy op de harpen? maar myn
Engel ftiet my aan , en fprak : Ontwaakt

, gy moet met my in het

Heilige bad gaan , en hy geleidde my , door eenen Heiligen weg,

tot eene guldene Fonteine, en het water liep uit de zyde van het

Lam Gods. Na by de zelve plaatze zag ik ook het Lam Gods

,

booven over de guldene Fonteine. Enikfprak: Heere, wie is

deeze Fonteine? de Engel antwoordde my , enzeide: het is de

Fonteine des Heils , in welke de Geloovige en Uitverkoorene

menfchen zaalig werden. Want deeze Fonteine heeft God ge-

zeegend , en hy heeft haar de kracht van het bloed zyns Zoons

gegeeven , en alle zeegeningen daar in gedaan. En Hy heeft

aan haar de macht gegeeven , om zaalig te maaken , alle de gee-

ne , die het bloed van zynen Zoone in haare herten hebben , en

buiten deeze Fonteine is 'er nergens eenige zaaligheid te vinden,

noch in den heemel , noch op der aarden. Al wie inditwaater

werd gedompeld , die werd ook met eene gedompeld, indege-

heele zaaligheid , en hy werd de zelve deelachtig. Hy werd daar

meede, als meteen eedel kleed, aan gedaan. Toenfprakik: Ei

lieve, doopt my dan ook doch met dit waater; enhynammy,
en ontkleede my geheel moeder naakt , en hy dompelde my drie-

maal in dit waater; in den Naame des Leevendigen Gods, rei-

nigde hy my van alle myne zonden, en hy zeide totmy : Ver-

heugdunu, mynlieve zoon ; want dit waater heeft alle uwe zon-

den van u weg genoomen. Zy en zullen in het toekoomende aan

u niet meer verdoemelijk zyn , noch van God aan u toegereekend

werden. Gy zyt teegenwoordig voor God zuiver en klaarder als

dezonne: gy zyt nu wedergebooren , en hebt nu wederom uw
voorige beeld, het fchoone en lieflijke beeld , in genaadever-

kreegen. En hy gaf my een wit zyden kleed, zeggende: trek

aan het zuivere kleed Gods uit den heemel , tot een teeken van

uwe onnoozelheid , en wandeld daar meede fteeds in vreuo-de.

Ziet ook wel toe , dat dit kleed niet meer werde befmet, of

u ontnoomen , maar houd vaft het geene gy hebt. Want het

geene God door den Doop eenmaal gereinigd heeft,dat moet geen

menfche verontreinigen.

En ik hoorde uit den heemel eene heerlijke ftemme van my,
zeggende: Dit kind is myn lieve kind, aan het welke ik een wel-

geval-
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gevallen hebbe. Verheugd u , gy heemelen over die myn kind , jM r M d.

het welke heeden wederom tot zijn yoorige eere , fchoonheid, en
wtMDC'

heerlijkheid is gekoomen. Waar op alle ihaare ipeelen in de hee-

melen klonken , en daar was een zeer groot vreiigdc-feefi
, en zy

preezen het bloed des Lams , en het waater des Doops.

Het vierde Gezichte. 3 ,s

14. In het dertiende jaar myncs ouderdoms , zat ik in myn
' kaamertje , voor my hebbende den Heiligen briefGods uit den
1 heemel , aangaande myne zaafigheid , en over las hem. Want
! deezen brief is het boek van mijn herte, mijn eenig boek, ja-raijn

gchecle boekzaal. Ik behertigdeookhetvroolijkecngenaadige
1 Woord Gods : Gy zyt mijn geliefde Zoone, in welken ik mijn '

welbehaagen hebbe, en ik hadde daar uit eenen uitfpreekelijken

troolt. En ik bad ook met eensn God mijnen heemellchen Va-
der, dat hy my doch zijn vriendelijk en vaderlijk aangezichte

mogt toonen, op dat ik mogt zien, wat voor een Vader ik aan

hem hadde. En daar kwam iemand aan mijn kaamertje kloppen,

aan wien ik vraagde: Wie zyt gy? en hy antwoorde my , ik ben

de lieflijkheid Gods. Deezen genaaderyken Engel liet ik tot my
in koomen , en ik (prak tot hem :* Alderlieffte Engel , waar zyt

gy zoo lange geween: l hy antwoordde , by God in den heemel

,

alsook, by u op der aarden. Want ik ben alle oogenbhkkenby

u o-eweeft , en ik hebbe u voor den helfclïen Draak behoed. En
ik verfchyne nu by u zichtbaarlijk , op dat ik u in den heemel

over voere , en u aan toone het lieflyke en genaadige aangezichte

Gods uwes heemelfchen Vaders. Daarom, fluit uwe oogen, en

volgd my na. En , als ik die toe gedaan hadde , was ik aanftonds

in den heemel, welke uit een groot Criftalyn gemaakt zynde,

vol van de heerlykheidGods was. Daar was geen zonne, maar

de klaarheid Gods was zyne zonne. En ik zag aldaar God den

Vader zitten op een zeer hcerlyken ftoel , van louter goud be-

reid. Uit zyn gezeegend aangezichte blonk loutere vaderlyke

liefde en trouwe , en hy was onuitfpreekelijk genaadig , en lieflyk.

Voor hem zaten alle uitverkoorene Weeskens in witte kleederen

,

tot de welke hy fprak: ik ben uwen Vader, en gy zyt myne kin-

deren. Hy blies ook over haar uit, den geeft zynergenaade,

en hy gafhaar zyne genaade te proeven. Zeggende, neemt aan

myne genaade in uw' herte , en proeft hoe zoet de zelve is. En
hy verzeegelde de zelve in haare herten. En hy nam in 't by-

zonder een klein, bleek, en arm meisje, enhy zette het op zyn

lchoot, en fprak tot het zelve : Gy zytvandeweereldafgezon-

II. Deel. Kkkk derd,
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^müc." derd, en gy zult nu myn zeer liefdochtertje zyn, de andere koo-

men noch de leevendige toe. De Engelen des Heeren aan wee-

derzyden hadden guldene kroonen in haare handen , enzyzette-

den de zelve het weesje op het hoofd, met ditomfchrift: Gods

kind, Godsherte, Godsluft, Gods vreugde. Eenediergelyke

kroone wierd my ook toegelegd, en ikdraagedezelvenochop

myn hoofd, die veel hooger achtende, als alle de koninkryken

der aarde.

Het vyfde Gezichte.

15. Na het verloop van vier weeken , verfcheen my wederom,

de zoete Engel myner vertrooftinge , enhy fprak veel metmy,
van de uitneemende fchoonheid der kinderen Gods , in mynont-
fteekende eene hertelyke begeerte , om de zelve in haare hoogfte

heerlykheid en majefteit te aanfchouwen. Tot de zelve fprak ik

dan: Ach! myn zoete Engeltje , en teeder broertje, voerdmy

doch noch eens in die heerlyke zaale der hoogfte heemelen , tot

de aangenaame kinderen Gods , op dat ik haar aangezicht in Ge-

rechtigheid eens mag aanfchouwen. En hy nam my op, en voerde

my in den heemel , daar ik vier weeken te vooren geweeft was, my
ftellende midden onder de kinderen Gods, welke aldaar vergaa-

derd waaren. Maar ik zag de Heere op zynen goudenTroon niet

zitten. " En ik begon te fpreeken : Waar is God de Heere , myn al-

derlieffte Vader ? Hy antwoorde my , zeggende : hy is in zyne

kinderen. Ziet , de klaarheid Gods is in de zelve , en zyne zoonen
en dochteren zyn des zelfs tempel , in welken hy woond, en die hy
zelfs met zyne heerlijkheid vervuld heeft. En ik zag om , na dui-

zendmaal duizend kinderen Gods , en ik wierd gewaar , dat zy

ftraalden , van de innerlijke klaarheid Gods , als klaare en helde-

re zonnen. Daar zag ik ook leevendige Safhieren en Rohynen.

Het licht desHeeren ftraalde in haare lichaamen,en zybeweegden
haar zoo fterk , dat zy niet konden ftille ftaan , want de klaarheid

des Heeren is een leevendige klaarheid. En zy wierden van den
Engel desHeeren gehouden, zoo dat zy niet vlieden konden,
waar heenen zy wilden, want haaren tyd was noch niet gekoomen.
En daar fprak een van de overften der Engelen : gy zyt alle vol des

leevendigen Gods. Dit is uwe eere , teegens de fchande der wee-

reld. Weeft dan lijdzaam in deeze weereld , en vertrooft u met
deeze groote heerlijkheid. Maar in my ging een zoodaanig licht

op van de klaarheid des Heeren, dat ik God midden in 't herte

kon zien , en zyne groote liefde , en zijn heemelfche raad , teegens

my, erkennen. Ik zag hem wel niet uiterlijk, maar ik kende

hem
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hem doch innerlijk , want zyn licht was in my , en ik wierd daar {"r^.
door zoodaanig vol vreugde , dat ik by na daar af was geftorven.

Want , waar God de Heere is , daar is ook zijne Wysheid en

vreugde. Maar kort na dit oogenblik , wierd my een fcherpe

prikkel in 't vleefch , dat is , eene groote droefheid in 't herte

,

gegeeven , op dat ik my over zulk eene groo te heerlijkheid niet

verheffen , noch de zelve , door zorgeloosheid niet misbruiken

zoude. En een ieder verlichte kwam met my wederom op zijne

plaatze, en in zynen ellendigen ftaat, tot op den dag derver-

nieuwinge.

1 6. En zoo veel zal nu voor dit maal genoeg zyn , aangaande de voorbeelden

van zeekere openbaaringen , in de voorgaande Eeuwe , en wel de zulke , die

met 'er daad zelve , in de Lutherftbe Kerke meeft zyn gefchied, en die van de

zelve Lceraaren voor waar en waarachtig zyn erkend , en meeftendeels in druk

gemeen gemaakt geworden. Welke dan niet alleen de voor verhaalde ftrydig-

heeden met de zoo genaamde Enthufiafien verklaard, en die ons, ontrent het

onderzoeken en oordcelen van de zelve , eene grootc voorzigtigheid leerd ge-

bruiken: maar die ook overvloedig toond, op wat voor ellendige gronden,

indietyden, ennamaals, diergclijke Goddelijke uitwerkingen in twyffelingc

getrokken, ofwel geheel en al zonder onderzoek , t'eencmaalzyngelafterd,

en verworpen geworden. Aangezien 'er zulke onwedcrfpreekclijke bewyzen

,

bcneevens de Heilige Schriften , ons ten vollen kunnen verzeekeren , dat het

nietonmoogelijk, noch ongewoonelijk is , dat het onafhangelijkfte, liefdc-

rykfte, en mcededeeligfte weezen Gods, zich na zyn welbehaagen , aanzync

fchepzelen zoude koomen meede te deelen , en te openbaaren , en die zich ook
niet altyd door menfchelijke wetten en ordonnantien laat bepaalcn. Nademaal

hy nooit noch door woorden , noch door werken , zich heeft verbonden of

bekend gemaakt, dat hy zich niet zoo wel in 't Nieuwe als 't Oude Verbond

aan de menfehen wilde openbaaren. Maar veel meer , dat hy het rechte tee-

gendeel hier van , wel heerlijk en klaar in de Schrift belooft heeft , en in alle

tyden krachtig beweczen, het welke ook de verftandige altyd aangemerkt, en

tot haar voordcel aangenoomen hebben En Zeeker , by aldien de Luterfche ,

en anderen, door zoodaanige Goddelijke vermaaningen, zich hadden willen

laaten onderrechten , zoude men veele groote en onverzettelijke fchaaden

,

zelfs in het uiterlijke , daar meede hebben kunnen voorkoomen , gelijk als in 't

volgende boek , van de Duitfche oorloogen , ook wel zal konnen gezien wer-

den. Ja mat meer is, men zoude daar uit hebben konnen gewaar werden , dat

men zich, door de geftaadige regeeringe des Heiligen Geeftes alleen wel kan

laaten leiden. Maat wy moeten ons wederom tot het verhaal der Hiflorie zel-

ve kcerea, en nu tot de andere ftrydigheeden onshaaften, en over gaan.

Kkkk i Het
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Het XXIV. HOOFD-STUK.
Van de innerlyke ftrydigheeden onder de Lutherfche zelfs,

en wel eerftelyk, van Opander , en Stancarus.

'§.
I.

% gaan dan r,u over rot de oneerjigheeden , die 'er on-

derde Lutherfche zelfs, zynontftaan , en om dat Jn-

dre/ts Ojïander , van weegen zyn Leere , onder de

Enthujia.fien , of Geeftdryvers , meede wierd geteld,

zoo kan hy de eerfte plaatze ook wel hebben , alhoe-

wel de Antitiomi , of vyanden van de Wet, volgens

de tyd reekenjnge , noch voor hem zyn geweeft. Dee-

ze was dan, gelijk als bekendis, eerft tot Kumberg^

en daar na tot Koningsbergen in, Pruijfcn , Predikant Cri

Profeffor. Maar anderzins was hy van zyne afkomftc, welke was A. 1498.

Van Guntaenhuizcn , in Frankenland, geboortig. Zyn vader was een Smit

,

en hy wierd met zyn rechte naam , Ho/eman genaamd , waarom men hem ook

in zyn jonkheid , Hofemantje ,
gelijk als een zeeker man daar van fchryft,

zyn bf fpöïsgcwvze noemde, [a) En , dat hv , in zyn jeugd , na den trant , die in

lu
1

!"»:' dien tyd gebruikelijk was , uitftcekend wel geftudeerd J en zich geöeffent had--

fi;he- de, zulks bekennen ook zelfs zyne aidergrootfte vyanden, welke vernaaien,

dathy, om zyn doordringend verftand , naarftigheid, Welfpreekendheid, en

deftige wectenfehnp, in den beginne by alle menfehen was bemind, [b) Dat

Melwchthon zelfs zyn groote wysheid in voortreffelijke zaaken, namaals noch

zeer" hoog heeft geroemd , en Luther zelfs, in zyne Difchrceden , van hem
hadde gezegd: O/iander is een geleerd man, hymoet zich aan den Bybel zet-

ten,' en de gewoonclyke uitlegging daar op maaken. (fol. 272.) A. 1560. (c)

Énde Manisveldfche GodsgcUtrden , bekennen opentlijk , inhettwift-fchrift

tekens hem : Andre.is ofiandcr , was zonder eenige teegenfpreeken , een

cfóórgeleérd mart, niet alleen indeeene of de andere weetenfehap , maar, in

alre * zobrten der geleerdheid was' hy treffelijk geoeffenr : alzoo en in dier

otgen, dat hy van alle zaaken in 't gemeen met groote wysheid heeft konncn

ipf-cèken en oordeelett. Hy is ook in de Taaien uitfteekende geweeft, en hy

hadde een wonderbaare en zonderlinge welfpreekendheid. (d) Die ook zyne

tcMftcn met aandacht naleeft, zaldeeze getuigeniffe voor de waarheid moe-
ren erkennen.

Amiien" 2. In 't begin, ennochby'tleevenVaniw^r , is hy by alle menfehen , in

dieXn. eene hoogc achtinge geweeft , om dat hy , door de eerfte Dijpuiten tecgen de

Papifien eenen gtooten roem hadde verkrecgen. (e) Daar fchreef ook MeUnch-
thon, onder anderen aan hem : dat zy eene groote gemeenfehap en liefde , ook
zelfs in haare leeringen en oeffeningen , met malkanderen hadden, (ƒ) Zyne

vyanden getuigden ook van hem, darhy, in den beginne , een gerrouw die-

naar ]efu chrtfii was geweeft , door dien hy , mer eene rechtvaardigen yver

,

volgens het bevel van den leevendigen God , het Interim niet heeft willen

aan-

(a) Joach. Camerarius Vila Mei. n.LXXXV. p. 300. SeckcndorffiusHiftor. Luther. Li.
p. 241 . Mclch. Ad jmi Vit. Theol. & ex eo Frcherus Theatr. Vir. llluflr. p. 1 ƒ8. ac onuiinu Hart-
fcnoch Preub. K. Hilt Lib. II. c.i. p. 309.1'eqq {b) Camcrar. l.c. Regenvolfcius Lib.111.

H, E. Slavon.p. 348. M.Adami l.c.&piutcs (c) Camer.1. c. p. 302. ^of. (d) InConteffio-

nc^Scélishoruiiucmporum , apud Schlütlelburgium Catal. tter. Lib.VI. p. 252. (e) Ca-
merlriuil.c.p. 300. {f) Epift. Volum. 1. p. 317.
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aannccmen, maarliever het land heeft Willen ruimen, (g), Zy ftaan wel toe ,
j»r M o.

dar de Markgraave Albert v&n Brandenburg
, Groot -weefter m Pruiffen , bc-

' u
'
MD °"

kend heeft, dar, door hetPrcedikcn van Oftander, cerft het licht van de zui-

vere Lecrcdcs Emngcliums , in zyn herte was ontlleekcn. (h) Gelijk ab hy
dan, van het jaar 1522. af, het Euangclmm ook tot Numberg met grooten
zeegen verkondigd , en de hervorminge aldaar ten hoogden heeft helpen bevor-

deren : tor dat hy, gelijk als hier boven is gedacht, weegens de oneenigheeden

van het Interim , van daar is geweeken. By welke geleegendheid \ hy de
Fapi/tcn niet, gelijk als andere Lutherfcbc wel gedaan hebben , heeft willen

liefkoozen , waar over hem ook z>yn behoorleken lof gegecven werd. (/)

Hy heeft ook in dien tyd veelc van zyne Schriften laaten uitgaan: gelijk als 't

vermoeden van het naaken der laatftc tyden , en het einde der weereld. Huren-
berg 1545. Van de befpotters van Gods Woord, ibid. en diergelijke werken,
bchalvcn die geene, welke namaals noch zyn uitgekoomen , en die benecden
noch zullen genoemd werden.

3. O.idertuirchen zegt men verder , dat hy zyne byzondere gevoelens al lang

te vooren hcefc gehad , en de zelve ook heeft doen blyken, byzondcrlijk, op
het Colloquium , of de t' zaamen-fpraaken tot Ma.rpurg in een Predikatie

,

A. 1 5 29. welke hy by de tyden van Lutlaer , niet heeft derven openbaaren.

Insgelijks , dat hy , des zelfs dood vernoomen hebbende , opentlijk zoude

hebben gezegt: dat, nu den leeuw dood was , hy welhaaitdevoflenenhaa-

zen zoude bedwingen. Of fchoon daar beneevens werd toegedaan , dat hy

eerft A.-i>49- den 24. Ocio'vcr , in 't Preediken , en andere vergaaderingen

,

met zyneLeere is te voorfchyn gekoomen , het welke over de 3 . jaaren na de d/lftryT

dood van Luther , en alzoo met het voorverhaalde niet wel over een komt.

(k) Te meer noch, om dat de geleegentheid , tot het uitberften van dit ver-

fehil, van des zelfs zoon Lucas O/iander, (die in allen deelen voor een recht-

geloovige en waarachtig Leeraar werd gehouden, en die ook zelfs by alle dee-

ae handelingen teegemvoordig is geweeiï, gelijk als hy fchryft) op de volgen-

de wy ze grondig en klaar beweezen werd. Dat naamcntlijk , hy Oft'ander , in

een zeekere vergaaderirïge zoude hebben gezegt: dat men uit de waare Leere

van het beeld Gods wel kon zien, datdeZoone Gods echter de menfchelijke

natuur zoude hebben aan genoomen, al hadden wy fchoon niet gezondigd. En
]j£JJ£2?

om dat zich veelc daar aan ftieten, zoo haddehy zich daar over in een zeeker »«*«

gelchrift \, erklaard , en geprotefteert , dat hy met niemand wilde twiften. Waar
op alles wel weoerómwierdbevreedigd , tot dat hyin eenander dijpuit , eens

eene andere befchryvinge van de bekeeringe op de baan bracht, onderfcheiden Vandebe-

van die van MeUnchthon : teweeten, dat ze was eene bekenteniiTc en vermy- k «ring<:

dinge der zonden , met een vaft voorneemen van veranderinge des leevens , en

vergecvinge der zonden. Hier over hielden zich veele beïeedigd
, gelijk als

ook daar over, dathy, in zyne Predtkatten , altyd fterk daar op drong: dat

God in den menfche woonde , en dat men daarom wel moeft toe zien , dat men
hem , met het zo digen teegen de Conjcientie , niet uit zich kwam te ver-

dry ven. Maar Melanchthon ontfchuldigde hem toenmaals met eenen grooten

ernft, zoo dat de gemoederen ook daar mcedegeftilt wierden. (/)

4. Maar eindelijk fchrcef hy een zeeker Btlhtyt , en ftelde daar in voor vaft, Vande
* J

1 • 1 s*,
rtebtvaar-

dat de menfche , door eene weezendiyke gerechtigheid Gods , die in ons digm»»-

woond , wierd gerechtvaardigd : dstchriftus, volgens zyne Goddelyke Na- '
Dse'

Kkkk 3 tuure,

(g) Ho'irnbcckiusSurr.m.Controv. Lib IX.p. 7^z.Schlü(Tclburgius l.c.p. 42. (b) Cafpar.

SchütsinChronpcr Chytrsum continuatoLib XI- p.fo?. Mclch. Adami l.c Hartknoch.1. c.

p. 167. (;) Bocho'zcruslnd Chron. p.573. Hirtknoch l.c. p. 309. 311. (t) Schliiflelburg-

l.c p 43. Wigandus de Sacramemar. p.497. Hoombckius l.c. (I) Epift. Hift. Eccl. Cent.

XVI. Lib.lII.c. i.p. 55-4. feqq. Hartknoch. l.c.p. 3U.feqq.
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jMr "?- tuure, ten eerften onze gerechtigheid was , en dat de gerechtigheid dat secne

was , het welke ons beweegt om oprecht en vroom te leeven. Van deeze ftel-

lingen verhaald zyn zoon verder : dat hy daar meede niet anders hadde ge-

meend , als het geene Paulus zegt : dat God in ons "Kerkt , beide het Tvi/len en

omfchui- het -volbrengen , welke verklaaringe hy veelmaalen van hem zelfs hadde ge-

di'ïiiZT hoord. Ondertuffchen hadde hy echter niet geloochent , ja zelfs opentlijk ge-

leerd , dat chridus voor ons de Wet volkoomentlijk hadde volbracht, voor

de zonden der geheele weereld hadde voldaan, en dat de menfehen , door het

geloove aan chriftm , de vergeevinge der zonden verkrygen. Hy hadde maar

alleen het woord van rechtvaardigmaakinge voor de iveedergeboorte en ver-

nieuyeinge genoomen, gelijk als het ook voor zeeker de Schrift zelve doet,

door dien de verdeelinge alleen in de gedachten gefchied, en dat de fpreuke

Pauli van de rechtvaardigmaakinge uit gewade , op de inwooninge van de

weezentlijke gerechtigheid Gods werd toegepaft. Waarom dan ook de Wur-

tenburgfche Godgeleerde , aan welke hy ook door zyne Schriften beeter is be-

kend geweeft, en in'tbyzonder Brentius , zyn oude en vertrouwden vriend,

beneevens veele andere , hem niet hadden billen verdoemen of verketteren,

(m) Welk waarachtig verhaal van anderen ook herhaald
, («). en hy zelfs zoo

veel als het moogelijk was , verontfchuldigd werd , met te zeggen (o) , dat de

zin van hem beeter Ti>ax als zyne woorden, (ƒ>)

zyneige 5- Doch op dat de gevoelens van Ofiander van den begeerigen leezer zelfs
h

m&y~ moogen bekend en verftaan werden, zoo zal ik zyn eerfte Difpttit , dat hy zelfs

A. 1550. met den druk heeft gemeen gemaakt, en dat hy daar na, A. 1551.

den 12. September , tot Koningsbergen in 't Duitfch heeft laaten uitgaan, hier

by voegen, en luid dan het zelve van woord tot woord , alsvolgd:

Wanneer de Heilige Apofiel Paultti, in den briefaan de Ga-
laten , op het 3. Capittel fpreekt : want , was daar eene Wet
gegeeven , enz. daar meede heeft hy de geheele kracht van onze

rechtvaardigmaakinge op het kortfteenaldervolmaakftebymal-

kanderen vervat :

39-

Want in Chriftus woond de geheele volheid der Godheid lic-

chaamelijk, en by gevolge, ook in die geene , in welke Chriflus

woond , ColoJJ. ij.

40.

By-aldien zulks in iemand gefchied, zoo heeft Cbrifius dit door

zijn gebed verkreegen , wanneer hy zegt : Ik\ en bidde niet alleen

vóór hen , maar ooh\ voor de geene , die , door haar woord , in

my gelooven gullen , op dat %y alle een %yn : gely^ als gy Va-
der in my , en ik, in u , dat %y ool^ in ons een %jyn , op dat de

weereld geloove , dat gy my gebonden hebt. En i\^ hebbe haar

de heerlykheid gegeeven , die gy my gegeeven hebt , op dat %y
een ^yn : gelyk als wy een %yn. Joh. xvij. 21, 22.

41. Boo-

(w) Ofiander l.c. (ti) Vid. M.Adami l.c. Wilh. StraremannusTheatr. Hilror. ExituX.

p. 1049. («) A. Ofiander nepos Difp.IV. in Form. Conc. p 147. (f) G. Olearius Annot.

Bibl. Append.Memorab. Script, p. a.^.Gonf- omnino Joh. Val. Andree VitaJac.Andresp. ƒ}•

feqq.Hartknochl.cp. 34.6. feqq. 364.
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41.

Booven dien heeft hy ons ook belooft en toegezegt, dat het
totMDC *

zoo zal gefchieden , zeggende : wie myn vleejcb eet , en myn
bloed drinkt, die blyft in my , en tk^in hem, Joh vj.

41.

Item: Zoo iemand my liefheeft, die zal myn woord hou-

den, en mijn Vader zal hem lief hebben , en wy zullen tot hem
koomen , en wooninge by hem maaken. Joh. xiv.

43-

Item: Ik zal den Vader bidden, en hy zal u eenen anderen

troofter geeven , op dat hy in eeuwigheid by u blyve , naament-

lijk , den Geeft der waarheid , welke de weereld niet kan ontfan-

gen : en die den Geeft van Chriftus niet en heeft , die komt hem -

niet toe. Joh. xiv. Rom. viij.

44-

Item: Indien dage zult gy bekennen, dat ik in den Vader ben,

engyinmy, en ik in u.

4T-

Hy vermaand ook vly tig, datwy in hem zullen blyven, zeg-

gende : Gy zy t nu rein om des Woords wille , dat ik tot u gefproo-

ken nebbe: blyft in my, en ik in u. Joh. xv.

46.

Om die zelve reede roemd den Afoftel Pattlw , dat hy een

dienaar is , van God geroepen , om te verkondigen het Woord
Gods, dat het is de verborgentheid , die verborgen is geweeft van

alleeeuwen, maar die nu is geopenbaard geworden aan zijne Hei-

ligen : den welken God heeft willen te kennen geeven , wat ryk-

domdaar zy van deeze heerlijke verborgentheid onder de Heide-

nen, welke is Chriftus in u, dewelke is de hoope der heerlijk-

heid. Col.j.

47.

Waarom hy ook met vrymoedigheid fpreekt : Ik leeve , doch

niet meer ik , maar Chriftus leeft in my , want dat ik nu in dee*

zen vleefche leeve, dat leeve ik in den Geloove des Zoons Gods.

Gal. ij.

48.

Item: Gy onderzoekt, dat gy eens beproeven moogt, wie in my
fpreekt, naamentlijk Chriftus. 2Corinth. xiij.

49-

Daarom vermaand hy die van Corinthen ook , zeggende

:

onderzoekt u zelven, of gy in het Geloove zijt , of kend gy u

zelven niet , dat fefus Chriftus in u is ï t'en zy gy verwerpelijk

zijt.

50. Item:
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Weeient-

lyke ge-
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JmjMD.
r
5°-

Item : Den Tempel Gbds is heilig , die gy zy t. i Corinth. iij.

envj. 2 Corinth.'vj.

5
1 -

God heeft zyn eigen Zoone niet gefpaard , maar hy heeft hem

vOör ons allen Over gegeeveri: hoe kan biet dan zyn , dat hy ons

met hem niet alles zoude fchenken ? Rom. viij.

52.

Maar , die ons alles met hem fchenkt , die heeft ons veel meer

den Zoone geheel gefchonken ,
gelijk als 'er gefchreeven is : een

kind is onsgebooren , een Zoone is ons gegeeven , enz. Efa. ix.

53.

Daarom zyn wy met Zyne weezendlijke gerechtigheid ge-

«chtfg- rechtvaardigd ; men zal hem noemen feho-va , dieonze gerech-

tigheid is. Jerem. xxiij. en xxxiij.

54.

Want Jehova ,
gelijk als 'er in 't Hehreeufch ftaat , is Gods

onuitfpreekelyke Naame , die men aan geen fchepzel kan gee-

ven, eil die naam beduid het eenige Goddelyke Weezen der drie

Perzoonen, Vader, Zoon, en H. Geeft, met aanwyzingedat

de Zoon menfeh zoude werden. :

55-

Daarom vervalfchen zoodaanige menfehen gevaarlyk de

Schrift, welke willen, dat men alzoo zal leezen : ™-, want deeze

rechtvaardiger en eigener is, en zulks wel, teegens de bekende

eigenfehap van de Heilige Taaie, het welke ook de ƒooden zelfs

niet; Ontkennen.

weezent. Om die reeden leeven wy ook met zyn weezentlyk leeven , en
' wy zullen ook in het toekoomende leeven

, gelyk als hy zelfs

{preekt : Gelyk als my de leevende Vader gezonden heeft , en ik

leeve door de Vader, alzoo ook wie my eet, de zelve zal leeven

door my. Want Chriftus is de waare God en het eeuwige leeven.

Joh.yj. i Joh. v. ,

57-

En , zoo wanneer wy het vleefch van den Zoone des menfche

iiiet eeten , ofzyn bloed drinken , zoo hebben wy het leeven niet

in ons.

Maar , zyn vleefch te eeten , en zyn bloed te drinken , wil

op deeze plaats niet anders zeggen ,
• als te gelooven , dat hy on-

ze zonden aan zyn lichaam gedraagen , en opgeofferd heeft , en

dat zyn bloed vergooten is , tot vergiffenirTe der zonden , doch

alzoo,
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alzoo , dat wy , door dit Geloove , met hem een vleefch wer- £»J|*

den , en door zyn bloed van de zonden gereinigt werden, i Pet. ij.

Matth.xxvj. Ephef.v. Apoc. t.

59-

Daarom zyn wy dan heerlyk door zyne weezentlyke Godheid ; "£%£.

want , die daar bid : Vader verheerlykt gy my , met de heerlyk-
had'

h'eid , die ik by u hadde , eer de weereld was ; de zelve zegt ook :

ik hebbe haar gegeeven de heerlykheid , die gy my gegeeven

hebt. Joh. xvij.

do.

Want , die hy heeft geroepen , die heeft hy ook gerechtvaar-

digd, die hy gerechtvaardigd heeft, die heeft hy ook verheer-*

lykt. Rom. viij.

61.

En wy alle , met onbedekten aangezichte , aanfchouWen de

heerlijkheid des Heeren als in een fpiegel, en wy werden veran-

derd, in het zelve beeld van heerlykheid tot heerlykheid , als

van des Heeren Geeft. 2 Corinth. iij.

62.

Zoo zyn wy dan kinderen Gods , en het is noch niet geopen-

baard wat wy zyn zullen j maar wy weeten , als hy zal geopen-

baard zyn, dat wy hem zullen gelijk weezen , wantwy zullen

hem zien, gelijk hy is. 1 Joh. iij.

Daarom werden wy ook met zyne weezentlijke liefde ont- eó2f

fonkt , om hem te lieven , en onze naaften , om zijnent wille.

Want de liefde Gods is in onze herten uitgeftort door den Heiligen

Geeft, die ons gegeeven is. Rom. v.

6*4.

De Geeft der liefde ; want God is Liefde , en wie in de liefde

blijft , die blijft in God , en God in hem. 1 Joh. iv.

fa
.

Maar wy hebben deezen fchat in aardfche vaaten : op dat de

uitneemende kracht Gods zy , en niet uit ons. 2 Corinth. iv.

66,

Ja , de dood van Chriftus , in wien wy , d°or den Doop zijn

in ge-ent, is ook machtig in ons , om het lichaam der zonden te

vernietigen , eh te dooden den ouden menfche ,
gelijk 'er ge-

fchreevenis: Zoo Chriftus in uis, zoo is het lichaam wel dood,

om der zonden wille , enz. Rom. vj. Ephef. iv. ColofT. iij.

Een iegelijke Geeft, dié beleid, dat %efm Cbrifttts opdeeze airXia'
7 7° T< I T lil

J * • *«»l«fcfe.

//. Deel. L1U wijze
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wijze gekoomen is, en dat hy noch komt in ons vleefch , diei&

uit God. ijoh.iv.

<58.

En een iegelyk Geeft, die niet belyd, dat Jefus Chriftus op

deezewyze in het vleefch gekoomen is , die is uit God niet; maar

deeze is de Geeft des Antichrifts , van den welken gy gehoord

hebt , dat hy koomen zoude , en hy is nu reeds al in de wee-

reld.

09.

Waarom de zulke dan dwaalen , zoo verre den heemel van de

aarde is , niet waardig zynde Godgeleerde genaamd te werden

,

hoe veel en hoe groot ook haar getal is , welke meenen , dat wy

,

door andere , als door den leevendigen God , Vader , Zoon
,

(die menfeh is geworden :) en Heiligen Geeft , gerecht, leevcn-

dig en Heilig gemaakt worden.

70.

En, wie deeze wyzevan onze rechtvaardigmaakinge niet ge-

looft , al bekend hy fchoon met den monde wat hy wil , zoo

is het doch zeeker , dat hy Zmnglius in zyn herte is toege-

daan.

7i.

Want het is onmoogelyk , dat hy zoude gelooven , dat hec

waare lichaam van Chriftus , in het brood , en dat zyn waarach-

tig bloed in den beeker zy , welke niet en geloofd , dat Jelus Chri-

ftus waarachtiglyk in den Chriftclyken menfche woond.

71.

Maar al wie deeze wyzevan onze rechtvaardigmaakinge, als

een Godgeleerde, voor vaft houd, die kan heel licht verftaan*

dat niet brood endewyn, maar het waarachtige lichaam , en het

waarachtige bloed Chrifti , het Sacrament van deeze verbor-

gentheidzyn moet, al zyn ze fchoon onder wyn en brood be-

dekt.

73-

En leeren ook de geene zeer ongerymde zaaken , welke lee-

datwy alleen om de vergirfenifle der zonde wille , voor ge-ren

rechtvaardigd gehouden werden , en ook niet om der gerechtig-

heid Chrifti wille , die door hetgeloove in ons woond.

74-

Want God is zoo onrechtvaardig niet , noch hy en bemind

zoodaanig niet de ongerechtigheid , dat hy die geene voor ge-

rechtvaardigd zoude houden, in welke geheel niets en is van de

waare gerechtigheid
, gelyk als 'er gefchreeven ftaat : Gy zyt niet

een God , die de goddeloosheid bemind. Ephef. iij.

7j. En
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En de zulke preediken niet de gerechtigheid Gods, maar zy ™J^
C'

e

veinzen, en liefkoozen zeer fchandelijk de meenigte des volks ,
™*u

;-

die zoodaanig met zonden bevlekt is, dat God nooit in haar en

kan noch wil woonen , op dat zy niet gewaar zouden werden

,

dat zy noch zeer verre van het ryke Gods zyn.

76.

Want de gerechtigheid van Chriftus werd ons toegereekend

,

maar niet, als de zelve in ons is, gelijk 'er gefchreeven ftaat:

God heeft hem, die geen zonde gekend hadde, tot zonde voor

ons gemaakt , op dat hy de rechtvaardigheid zoude hebben , die

by God geld. 2 Corinth. v.

77.

Aan deeze gerechtigheid van Chriftus nu zyn wy t'eenemaal 7J$-
cn

fchuldig , dat wy onze leeden aan God , tot onze Heiligmaakin- hÊ"
&'

ge, overgeeven, tot waapenen der gerechtigheid. Maar, om
dat wy de zelve in dit leeven niet geheel machtig zyn te volbren-

gen , zoo moeten wy bidden , dat ons onze ichulden vergeeven

werden. Rom. vj.

78.

Onze werken , hoe goed die ook moogen zyn , maaken ons

niet rechtvaardig, noch leevendig , noch heilig, want dat komt
God alleen toe : maar die werden uitgewerkt door die geene , die

rechtvaardig , leevendig , en heilig gemaakt zyn. Want een

kwaade boom , kan geen goede vruchten voortbrengen. Matt.vij.

en xij.

7?'
En , of wel die geene , welke reets is gerechtvaardigd , noch wasdom;

al verder zal gerechtvaardigd werden , zoo werd doch zulks van

de zelve niet door onze werken uitgevoerd , maar met de kennik

lê van den Zoone Gods , door het geloove , door het welke wy

,

met hem , van dag tot dag , hoe langer hoe meerder werden ver-

eenigd , tot dat wy alle daar toe koomen , dat wy een volkoomen

menfeh werden , welke daar zy na de maate des volkoomenen

ouderdoms van Chriftus. Apoc. xx.

80.

Daar is geen leere , die den menfche meer noodigd om goed te

doen , als deeze heemelfche leere van onze rechtvaardigmaa-

kinge.

81.

Want God is door zynen Heiligen Geeft , van welken de kin-

deren Gods gedreeven werden , krachtig in de geloovige , enzy

tzyn

hem van herten gehoorzaam , en ze vreezen God te beleedi-
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!"udc'. gen > omdatzy gelooven dat hy by haarteegetfwoordigis , en in

haar woond , óp dat zy niet , van hem verlaaten zynde , weder-

om in de voorige dood koomen te vervallen.&'

Getuigd 6. Maar, dat deeze man, in deezeen zyne andere (tellingen teegens de al-

oVunde". gemeene zorgeloosheid., en het misbruik van het Euangeltum
,
getuigt heeft*

zulks kan men aan deeze zyne verklaaringe en verder gedrag heel klaar zien.

Gelijk als 'er onder anderen van hem verhaald werd , dat men tot Nurnberg hier

over met hem al hadde beginnen tetwiften, om dathy degewoonelijkeenal-

vanh« gemeene vryfpreekinge , of zeegen, die 'er na de Predikatie gebruikelijk is;

dïShfoÜ niet hadde willen afleezen , om dat veelc onwaardige , zonder eenige waaré

m'rne- bekecringe, haar trachten deelachtig te niaaken van de vergirTenifle der zon-

k,nse - den, (q) en heeft Lutber zelfs, beneevens de overige Godgeleerde van npi

tenberg, in een zeeker gefchrift aan den Raad, A. 1539. hemmeededit ge-

tuigenifle gegeeven : dat hy het alzoo wel als de andere partye
,
getrouwelijk

,

en met een goed chrijielyk herte meende, en dat hy in deeze zaake , niet an-

ders zocht als de algemeene verbeeteringe. (r) Maar het verdere van zyn

voorneemen , kan men uit zyne voorheene gedaane vcrhaalingen ten genoegen

verneemen , waaraf ik noch wat hier by zal voegen.

vand> g(.. 7- Alzoo fchryft hy dan , in het boek , waar af de tytel is : Vandeneenigen

derLu
hed Middelaar }efus Chrifim , en de rechtvaardiginge der Geloofs bekent enijje van

iherfche. A. Ofiander , A. 1554. uitgegeeveh : in de Voorreede , aan Albert Mark-

graave van Brandenburg: Op dat men haar ook voor goede Cbrijie-

nen zoude houden, is het haar zeer aangenaam , dat men zoo-

daanige leeringen preediken, onder welke zy haar ook, als goe-

de Chriftenen moogen voor doen , en te markt brengen , en zy

hooreri dierhalven gaarne , dat de geveinfde prediken , dat onze

rechtvaardigmaakinge niet anders is , als dat ons God voor
vaifche rechtvaardig houd , al waaren ze fchoon noch zoo boos en God-
beid. deloos , en dat onze rechtvaardigmaakinge , buiten ons , en niet

inonsis, want by deeze leere konnenzy ook wel voorgoede en

heilige menichen gehouden werden. En in het boek zelfs zegt

hy verder:- w'ant het is bekend, dat alle het geene, wztCbriftus,

onzegetrouwe Middelaar, om onzent wille , door zijn lijdenen

fterven,- en de voldoeninge der Wet , met God zijnen Heemel-

fchen Vader ,
gedaan heeft , dat is al voor 1 500. jaaren en meer-

der gefchied , wanneer wy noch niet eens gebooren waaren. Daar

om kan het ook, omeigentlijk te {preeken, onze rechtvaardig-

maakinge niet geweeft zijn , of genaamd werden. Maar alleen

,

onze verlofïinge, en de voldoeninge voor onze zonden. Want
wie gerechtvaardigt wil werden , die moet gelooven ; moet hy nu

gelooven, zoo moet hy gebooren zijn , en ook blijven. Daar-

om heeft ons Cbriftm , die wy teegenwoordig leeven en fterven ,

niet gerechtvaardigd , maar wy zijn daar door bevryd van Gods
toorn en de helle Daarom ltaat 'er in de Schrift zoo veel van

véfc-

(?) Vid.Seckcndotff.Lib.III. p.253. (r) Tom. VII. Altenburg, p. 398.

Verdoe

nuiie.
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verzoeninge en verloffinge , Luc. j. Matth.ij. Ephef.j. iPet.j. J"r

Hcbr. ix. \ Joh. ij. Maar, die is ontwyffelbaar waar, dat hy
'

ons daar door de voldoeninge der Wee, en, door zijn lijden en

fterven, deeze groote enonbegrypelijkegenaade, van God zij-

nen Heemelfchen Vader, voor ons heeft verkreegen en verwur-

vcn , dat hy ons niet alleen de zonden heeft vergeeven , en de
onverdraaglijke lalt der wet van ons heeft afgenoomen , maar dat

hy ons ook, door het geloove aan Chriftus , wil rechtvaardig

maaken , en de gerechtigheid , óf rechtvaardigmaakinge , over

ons uit Horten, en door de raeedewerkinge van zijnen Heiligen

Geeft, en door den dood van Chriftus, waar in wy, door den

Doop Chriftus zijn ingelijft, de zonde , welke ons alreeds is

vergeeven , maar die noch in ons vleefch wooncn , en die het zel-

ve noch aankleeft , dooden , uitwhTen , en t'eenemaal vernieti-

gen , by aldien wy hem maar waarlijk na volgen. Daarom is

dan her .tweede deel van het ampt van onzen beminden en ge-

trouwen Heere en Middelaar
, Jefus Chriftus , dat hyzich tee-

genwoordig tot ons wende , en met ons arme zondaaren , als met
fchuldenaaren handele , op dat wy zulk eene over groote genaade

moogen erkennen , endoor het geloove, met dankbaarheid aan- .

heemen, op dat hy ons, door het Geloove, van den dood der

zonden, leevendig en rechtvaardig maake , en de zonde, welke

ons wel vergeeven is , maar die echter noch al in ons woond, en

ons vleefch aankleeft, en die wy in zijn dood affterven, in ons

geheel en al gedood en vernietigd werde ; en dit is dan het eerfte

van onze rechtvaardigmaakinge , enz. - - - Hier door

ontftaat 'er in haar eene heimelijke vreeze , dat haare leere , wel-

ke zy voor de rechte hebben aangenoomen , en gelooft, door de

Goddelijke Schrift beftreeden, overwonnen, en t'eenemaal ter

needer geworpen mochte worden. Waarom zy haaren toevlucht

ookneemen tot vleefch ende bloed, zy maaken heimelijke aan-

hangen , oproeren , en verbin teniffen , zelfs ook onder eede,

zy fchuwen en vlieden het licht, vreezen voorde beweeginge van

een blad , kunnende geenen vreede altoos , nochte rufte vinden

of dulden. - - - En zoo haaft als ze maar een woord van

de oprechte en zuivere leere hooren , zoo beginnen zy aanftonds

te twiften, en moeite aan te rechten.

8. Met deeze zync verklaaringen , wierden , gelijk hyklaagd, dewitten- Twiftdaw

iergfche Godgeleerde , en zommige andere noch niet bevreedigd , gelijk wy nu
teeseD '

al haart zullen zien. Want of zy wel in den beginne, en inzonderheid Me-
Unchthon , alvry befcheiden oordeelden , zoo kwaamen ze echter , kort daar

na , met zoo veel te meerder heftigheid te voorfchyn. En zy antwoordden

voomaamentlijk dit daar op: Dat hy van de waare meeninge en het gevoelen

LI 11 i van
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van haare kerke afging , en de eenigfte trooft in den laatften ftryd verduifterdc

ja t'eenemaal kwam uit te bluffen, de menfehen tot eenc vveezentlyke gerech-

tigheid wyzende , en geenzints tot de belofte , welke de barmhertigheid Gods

,

door de gehoorzaamheid van den Middelaar ons kwam aan te bieden , dat men

zyne maniere van fpreeken niet konde voor goed keuren , om dat ze eene groo-

te onzeekerheid na zich fleepte , en onder het volk oneenigheid baarde, (j)

Maar , om dat ik hier vooren hebbe aangeroerd , dat hy ook van het even-

beeld Gods zelfs wat zonderlings hadde op de baan gebracht , zoo zal ik buiten

het gecne uit zyne voor verhaalde Hellingen klaar te zien is , als ook , uit zyn

boek , dat nu haaft genoemd zal werden , het verhaal van een ander , hier kor-

telijk byvoegen : Naamentlijk , dat hy leerde, dat het eevenbeeld Gods, ek

gentlijk van den Zoone Gods, of van het Woord, (het welke vleefch is ge-

worden,) de fubftantie , of het ureezen zoude zyn, want de zienelijke chri*

(lus, was het beeld des onzienlijken Gods, na wiens eevenbeeld de menfeh

geichaapenwas. En, indien deezeplaatze, van het eevenbeeld Gods , recht

verhandeld en uitgelegt wierd , zoo zoude het klaar blyken , dat , of ichoon

de zonde niet eens in de weereld was gekoomen , de Zoone Gods echter de

menfchelijke natuur zoude hebben aangenoomen, {t)

9. Uit deeze leere volgd dan voor zeeker verder , dat hy zeer fteik op her

innerlijke dronge , en het zelve van het uiterlijke heel klaar wilde onderfcheiden

hebben. Waarom 'er ook van hem verhaald werd , dat hy al te diepzinnig

fprak , en de Myftike Schryvers , in haare byzonderheid te veel na volgde.

Doch wy zullen alhier nochtmals zyne eigene woorden verhaalen , en den ver-

lichten leezer het oordeel daar van overlaaten. Hy zegt dan aldus : Ik fiellc

een innerlyk en uiterlyk Ivoord , en ik zegge aangaande bet uiterlyke iVoord

,

dat het is eeneJlemme , die, in de ooren der toehoorders , verdwynt : dit ivoord
nu , kan het "ivoord Gods niet genaamt loerden , ivant het ivoord Gods vergaat

zoo niet
,
gelyk als deJlemme , die komt op te houden. («) Wy hooren eer/l het

uiterlyke ivoord , in de menfehelyke jfiraake , loelke ivederom verdwynt , in onze

ooren. Maar "wanneer Tvy het innerlyke ivoord , dat daar in verborgen is , ver-

ftaan , bemerken , en behouden , tot dat ivy het gelooven , als dan begrypen ivy,

door het geloove , eeven dat zelve innerlyke ivoord , het ivelke "Waarachtig God
en Menjche is , en dat zelve ivoord is , blyft , en ivoond als dan in ons. (x)

„ 10. Wanneer ons Chrifius , door her uiterlijke woord werd voorgedraa-

dan ontfangen wy hem , door het Geloove , tot onze rechtvaardig-

maakinge, enwyweeten, datwyhcmookalzoo, in het innerlijke woord,

„ het welke in onze herten blyft , voor zeeker hebben , en wy konnen ons ook
„ met het zelve , in alle aanvechtinge des gemoeds , teegen alle de poorten der

,, helle, trooften, verblyden, en het zelve gebruiken. Ten tweeden , brengt het

„ H. Euangelium , door het uiterlyke woord , het innerlyke woord van God den

„ Vader,voorr, het welke hy in hem zelfs, en van hem zelfs, van alle eeuwigheid

,,afteeld, het welke ook de waare God , en God zelfs is. Gelijk als Joban-

nes in zyn eerfte Capittel daar vanfpreekt : In den beginne ivas het 1 Voord f

„en het Woord H>as by God, en het Woord ivas God. Maar zulk een Woord
„ komt niet t'eenemaal naakt

,
gelijkalshet, in zyne Goddelyke natuure kleen

„ is : want zoo zouden wy het niet kunnen bevatten , maar gelijk als het

,, menfeh is geworden, zynde onze Hecre , verloffer, en Middelaar, Jefus

„Chrifius , die dan door het Geloove in ons woond. Waar by hy de woor-
den van Luther , over het Euangelium van Kers -dag, by brengt. „Ten
derden , om dat Chriftus zelfs , het Euangelium in onze herten voort

„brengt,

»gen,

ii

'>

(j) MelanchthonisConfil.&Refp. P.II.pag. iy8. (t) Cafpar. Schütz-J.c p. 5-07. (») Sec-
kendorffiusl. c. p. 141. (a.-) AllcganteSchluirelburgioJ.c.p. ~z. (y) Ibid.p.74.
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,, brengt , zoo dat wy door det zelve opgewekt zynde , in God , en doorGod J"rM^
,, wederom leeven, en dat God zelfs onsleevenis: zoo toont hy ook al ver-

totMDC'

,, der zyn macht , en hy rechtvaardigd ons ook door hem , dat is , hy maakt ons

i„ gerechtvaardigd op gelykewyze, als hy ons leevendig maakt. Gal.iij. too-

rnende, met zulke woorden krachtiglijk aan, dat ons niet kan rechtvaardi-

., gen , of het moet ons ook met eene leevendig maaken , en wederom , het

„geene machtig is om ons leevendig te maaken, zulks kan ons ook met eene
.rechtvaardigen, (z)

1 1. Hy heeft ook in dit boek veele plaatzen uit de fchriften van Luther, voor
lich, en zyn gevoelen, aangeroerd, als het boekje van tweederlye gerechtig*

beid. Item , uit de uitlegginge over het 14. en 15. eapittel Joh. over de»

irief aan de Galaaten , en de tweede van Petrus. De eerfte aangetrokkene

>laats, is byzonder nadenkelijk, alwaar hy aldus fchryft: Daarom "werd door Lutheru»

'iet Geloove in Chriftus , de Gerechtigheid Chrifti , onze gerechtigheid , en alle *"
r

d

eV-
t geene dat hem toe behoord

,
ja hy zelfs "Werd ons eigen. Dienvolgende noemd '^ 's

'

baar de H. Apoftel Paulus , Rom.\. De gerechtigheid Gods. De gerechtigheid

Gods nu "Werd geopenbaard , en ontdekt in het Euangelium
,

gelyk als 'er ge*

fchreeven is : de rechtvaardige leeft door den Geloove. En op die "Wyzt

"Werd ook zulk een geloove de gerechtigheid Gods
,
gelyk als Fatdus fyreekt.

Rom. iij. Wy houden het voor vaft , dat de menfche door het Geloove
werd gerechtvaardigd. Dit is die oneindige gerechtigheid , "welke alle zonden in

een oogenblik verteerd , "Want het is onmoogelyk , dat 'er eenige de minfte zonde ,

in of aan Chrijlus kan hechten, of hem aanhangen , maar, fvie in Chriflus ge-

looft , die is aan hem vaft gehecht , hy is vereenigd met Chrijlus , en hy heeft

des zelfs gerechtigheid ook met hem : en dierhalven is het onmoogelyk , dat de

zonde noch in hem zoude kunnen blyven. Dit is dan de eerftegerechtigheid , de

grond , oorztake , en oorfprong , van alle eigene , ofdoor andere "Werkendegerech-

tigheid. Want zy "werd wiarachtiglyk gegeeven , voor de eerjle en oorfpronkelyke

gerechtigheid , die in \^4dam verlooren "was , en zy "Werkt eeven dat geene , ja\

meer , als de oorfpronkelyke gerechtigheid uit ge"Werkt heeft. Daarom is dat

eene vreemde gerechtigheid , en zonder eenige onze "Werken , en die alleen door

de genaade in ons is geflort , indien ons de heemelfche Vader , in"Wendig tot den

Zoone , Chrijlus , trekt , en zy "werd teegen de erfzonde gefield , "Welke ons

vreemd is , en zonder ons toe doen , alleen door de geboorte , ons bygekoo-

men , toegebracht , en aange"Waf[en is. En de Heere Chriftus verdryft al»

zoo , van dag tot dag den ouden Adam meer en meer , na maat dat het geloo-
*

ve en de kennijje van Chrijlus in ons toe neemt. Want deeze vreemde gerech-

tigheid "Werd ons niet geheel en te gelyk in geftort , maar zy begint , "Wajl op f

en "werd door de dood volmaakt in ons ; de andere gerechtigheid is ons eigen

,

niet daarom , om dat "Wy de zelve uitwerken , maar , om dat ze , met de eer-

jle en vreemde gerechtigheid vergezelfchapt is en "werkt , dat is de goede oeffc-

ningc in de goede "Werken. Eerftelyk in de dood , en de vernietiginge van 't

vlcefih , en de kruiciginge van de begeerlykheid teegen hem zelfs. Gal. v. 26.

Ten tweeden , in de liefde teegens onzen naajlen. 'Ten derden , in de ootmoe-

digheid en vreeze jeegens God , waar af den Apoftel Paulus , en de gehce-

le heilige Schrift , vol van is. Maar Paulus vervat zulks alles kortelyk,

Tit. 1. 12. zeggende, dat "Wy maattglyk ,
(dat is, teegen ons zelfs , in de krui-

ciginge van het vleefch,) rechtvaardiglyk ,
(teegen de menfehen,) en Godzaa-

liglyk ( tcegen God ,) in deeze "weereld moeten wandelen.

\2. Maar, behalven deeze leere en belydeniflc is men over Ojiander ook ofi«de»

zeer kwaalyk te vreeden geweeft , om dat hy een boekje zonder naam heeft „!<£

"bel/de-

w^- £T*
(*) ImbuchvondcmeinigenMittlcr. (o) Tom.I. Altcnb. p. 39a»
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uitgegccVen, het welke alzoo begint: Alle die geene , welke tot hier toe van

de Hooge Qvêrigheid gefchreeven hebben, die hebben weinig daar af verftaan,

of zy hebben de Vorften fchandelijk geliefkooft. Het welke men een erger-

lijk, fchandelijk, en oproer verwekkend gefehrift noemde , maar om dat ik

het noch nergens hebbe kunnen vinden , zoo zal ik geen verder gewag daar

af maaken. (b) Maar de Schoolgelecrdc waaren noch veel meer over hem

misnoegt, dat hy zelfs, niet alleen geen Doftor, Magifter, enz. op de Ac*,

demien was geworden , en dat hy echter de hoogfte hoogefchool- en kerkelijke

bedieningen bezat , maar , om dat hy daar en booven noch zeer flecht en kwaa-

lijk daar van oordeelde. Waar over zy klaagden , hy was«en auro^etjtTos,

die geen Leermeeftcr hadde gevolgd , die van zich zelfs was geleerd geworden

,

en die in geen leeringc op eenige hooge Schoole was geweeft. (c) Hy hadde

geen Gradus om Hoftor genaamd te werden óp de Vniverfiteit , of hooge

Schoole verkreegen , of hy fchoon al met een heerlijk verftand van God be-

gaafd , en zeer welfpreekend was , en dat hy niet alleen in de Godgeleerdheid,

en Hebreeufche Taaie , maar ook in de Mathefts, oiwiskonft , by uitfteekend-

heid was ervaaren, (d) Ja , dat hy de Promotie, of verheffinge tot ecr-amp-

tenopde hooge Schoole , en de gewoonlijke Ceremoniën , of plechtigheeden

daarby, met verachtinge hadde verworpen , en; in 't byzonder , den daar by

gewoonlijken eed. Hy hadde ook de beloften gelafterd , waar meede die van

ivittenberg de Candidaten , in haareeerfte verheffinge , zich aan haar doen ver-

binden , naamentlijk , dat ze zich van de zuivere onvervalfchtc Leere van het

Euangelium , van de Geloofs-belijdeniffen , en de Augsburgfche Confesfte,

deelgenootcn moeften verklaaren , dat ze daar by zouden blyven , en die

helpen voorftaan , en verdeedigen , en , by-aldien 'er eenige nieuwe ftrydig-

lieeden aangaande de Leere , ergens kwaamen te ontftaan , dat zy in zoodaanig

een voorval, de oudftc Leeraars in de Kerke van Wittenberg, en des zelfs toe-

gevoegde raad en oordeel , zouden op volgen en aanneemen. Dit Sacrament

ofte belofte nu, onder eede, hadde hy gelaftert, zeggende, dat daar door

eene tyrannige en oproerige t' zaamezweeringe wierd ingevoerd ; waar door

alle menfehen maar alleen aan MeUnchthon , als maaker der jugsburgfche,

Co?ifesJïe , en aan de uirlegginge des zelfs moeften verbonden zyn. Weshalvcn
dan ook in deeze ftrydigheeden , teegen zyne vyanden , welke al aan Philippus

verbonden waaren , de oordeelen , gewysdens , en uitfpraaken van Melanc/j-

thon , van geene uitwerkinge altoos konden zyn. (e)

13. Maar zyne eigene bekentenifle , aangaande deeze zaake, zal den ver-

lichten leezer kunnen aan toonen, of, en wat hy zoude gelafterd gehad heb-

ben. Want aldus fchrecf hy aan Dr. Moetdinus : Ik zal met Gods hulpe aan

de chriftelyke Kerke, in geheel Europa bekend maaken , en te oordeelen gee-

ven, dat 'er een zeer groot onderfcheid is , tuflehen een geleerd man , en een

Wittenbergfche Doctor , welke de Zoone Gods vergeeten heeft , en gezwooren,

dat hy van de Augsburgfche belydeniffe niet zal afwyken. Daar doch alle men-
fehen leugenaars zyn , en MeUnchthon zelfs ook niet vry daar van is. Zyt dit

indachtig en let wei daar op! (f) Zyne andere woorden hier van verhaalen

zyne vyanden aldus : Een tot mttenberg gemaakte Doftor , of Magifter f is

een arm gevangen man, met eede in zyn gemoed verwerd en verftrikt; want

hy heeft het Woord Godsafgezwooren, en de leere van Philippus met eede

bezwooren , hy heeft zich den mond laaten fnoeren , dat hy in zaaken van ge-

wichtc , het geloove betreffende , niet fpreeken zal , zonder voorgaande

raads-

^i) Melanchthon l.c. p. 2x0. (c) Dreffcrus Millen.VI. p.2.01. Bucholzerus Chron. Ind.

pag. 5-78. Chronologie Ecclcfiaftico-Polit. Tomo II. Chromci Chronicorum p. 1067. &c.
(d) Cafp. Schütz l.c. p. ƒ07. (O Ibid. p.yu. Conf Hartknoch l.c. 322. 328. 334-337- &c-

(f) Epift.ap.SchüiiumJ.c.p. yio.
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*aadspleegingc met de oudite, welke het by de bekenteniflevaft houden, en j»*md.

met de zelve , moet by zyncn eed , en de eetiigheid van de Augsburgfche Geloof}.

bcljdentjfe blyven, al zeide.de Schrift fchoon andcis, of hy moet hem voor

meincedig doen uit kryten. En hy is alzoo een heimelyke bont- genoot van

zoodaanig eene t'zaamenzwceringe , die meer op menfehen als op Gods woord
beruft, en die derhalven ook de Ckriftenheid ten hpogften fchaadelyk is. {g) Van
weegen deeze en zyne verdere verklaaringen, klaagden de vrienden van Me-
Unchthon , dat hy de kerke in verwerringc hadde gebracht , en aan Melanchthon

heel veel te doen hadde gemaakt, (h) Maar de Wurtenbergjche Godgeleerde

1 hadden hem niet willen verdoemen , noch ook rechters in die zaake willen

zyn. [.')

14. Maar, naaft die van nïttenberg, waaren zyne voornaamfte vyanden, ^""'f'

tot Koningsbergen , D. Joacbimus Moerlinus , Predikant tot Kniephoft , die p"tyc*

hem byzonder tterk met Prediken en Schriften heeft aangevochten , Dr. Petrus

Hegemon , Georgius Venetus , Mtchaël Stuvelius , en vcele andere , zoo wel
ten Hoove, als op de Hooge ichoole, en in de Kerken van 't geheele Land,
van welke een zeeker man over de 800. telt. {Ie) Men heeft ook na zyn dood

,

verfcheidenc Synoden , en kerkelyke vergaadcringen in Pruijfen, teegen zyne

leere aangefteld , byzonder na dat zyne vyanden wederom de ovei h md hadden

gckrccgcn. (/) Maar, hoc het met zoodaanige Dijpuyten veclmaals is toege- ?ƒ£"',£"'

gaan , zulks kan men uit de voorverhaalde maniere van School dtjputeeren, Ielve -

zeer wel bevatten. Een groot yveraar , en vyand van Ojtander , wilde de zaa-

ke veroordeelen , en de Goddelyke verborgentheeden , na zyne School-logiea
,

of reedenkunjl , en liftige treeken, in voegen als volgd, beflilïen : ofiander

ftclde de gerechtigheid , in pradicamento. Jubjiantu , ofde weezentlykheid , de

Tapijten , in prxdicamento qualitatis ejr acJioms , of in de hoedaanigheid en

werkzaamheid , maar wy , Orthodoxi , of rechtgeloovigc , in prtdicamento

reldtioms er pasjioni; , dat het niet is eene toereekeninge in ons, of van ons,

maar dat alles is in chr'tjlus, enz. Waar meede hy bew yzen wil, dat de Sivaabijche

en andere Godgeleerde , deeze ftrydigheeden te vergeefs tot een vergelyk zoch-

ten te brengen, en dat Ojtander veel meer als de Papijiea , van de Orthodoxen

ofrechtgeloovigc was vervreemd. («*)
i

15. Aangaande de verdere omftandigheeden van dcezc oneenighcid , zoo
kan men wel niet ontkennen , dat Ojtander , in het behandelen der zelve , ook
al te voortvaarend en driftig is geweeft, gelyk dan deeze kwaade gewoonte in

dientydde Mode, en na de zwier was: doch Hartknoch heeft ons hiervooren ofiander»

indachtig gemaakt , dat zyne Schriften aan Martinus , in 't Duitfch overgezet, fche'de£

in die taal veel meer hardigheid en bittetheeden hebben, als in 't Latyn, het
he*

welke veel zachter vlocid en klinkt. Maar zyne vyanden zyn ook niet met
veel meer zachtigheid voor dea dag gekoomen , en in 't byzonder , de voor-

verhaalde Moerlinus. Want , niet teegenftaandc Ojtander zich ten eerften

met een groote bcfchcidcnheid verklaarde : dat hy het zeer wel zoude moogen
lijden, dat men het woord Tveezendljk uitliet, wanneer men de gerechtigheid

- Gods maar ter deegc aan een iegelijk deede bcgrypen en verftaan. Onaangezien

Ojiander zich ook ten hoogden daar over beklaagde, dat heRr-veele lafterden

,

als ofhy de toereekeninge weg nam , het welke ten uiterften valfch en verzierd

was. Item, dat hy leerde: dat elk menfche, van natuure God was, waar

teegen hy zeer ernftig protejieerde. (») Dies niettemin, wierd hy van hart-

nekkigheid, ongehoorzaamheid, enhovaardye, zeerzwaarlijkbefchuldigd.

11. Deel. Mmmm Waar
(g) Apud Schlüirelburgium l.c. p. 79. {h) Dreiterus 1. c. (<) Schüzius I.c Hartknoch.

P- 346- 364. (k) Schliiflpllwrg. l.c. p.43. (lp Wigandus Ofiandrilmo p. 320. 336. 355-, 390.
(m) Nicolaus Gullus von Irrthumbcn undScöeöTh'efts und Hypothefcs. p. n. (») Jmbuch
vom einigen Mittler- fine.
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j«r mt>. •yyaar afde eenc party zoo wel als de andere niet t'eencmaal vry is geweeft. Té
meer , om dat alle de Schryvers gewillig toeftaan , dat men weederzyds met

een groote hardnekkigheid hadde te werk gegaan , en dat den een den anderen

niet wilde wyken. (e) Dat de Godgeleerde , met tong en penne teegen Ofean*

der hadden oorlog gevoerd. Dat 'er door zyne ftoutmoedigheid , en de on-

Heftie- geftuimiaheid zyner vyanden , door geheel Duitsland , twift en oneenigheid

T/andLT xvas ontftaan , enz. (/>) Nu werd het wel MeUnchthon tot een byzonde-

rc lof toegereekend , dat hy in deeze zaaken zeer zachtmoedig is geweeft.

Maar zyne Schriften en handelingen gecven klaar genoeg te kennen , dat hy zoo

wel by dit, als andere voorvallen , zich zeer folityq , ofgeveinfd, heeft ge-

draagen. Om dat hy , niet teegenftaande zyne zachtfehynende antwoorden
t

heimelijk aan anderen alzoo fchryft : dat men niet toelaaten zoude, dat men na

de ftellinge van Ojiander leerde, of hy alfchoonoopentlijkeen vergelijkovec

zijne gevoelens voorftelde, of iets daar afrepte. Waaraf, wie navoorgaan-

de vermaaninge , de Kerke met oneenigheid verwerren , of Ojiander zoude

voorfpreeken , en een vergelijk voorftellen , dat die van zyne bedieninge zoude

afgezet werden, (q)
vervol- 16. "Waarom het ook is koomen te gebeuren, dat 'er op zijnaanraaden,

gên
S
ofit"n- twee Predikanten tot Nttrnberg met 'er daad zijn afgezet, enverdrecven ge-

worden , om dat zy in het opgeftelde Schrift van MeUnchthon , geen genoegen

genoomen hadden , maar de zaake verder wilden onderzoeken,
(f)

En lchry-

ven ettelijke van Ojiander, dathy, uitvreezevan zijne vyanden, zoo fchrik-

achtig wierd , dat hy ook op de ftraat , kantzel , en in 't geftoelte , een deegen on-

der den tok verborgen droeg, (s) Het welke echter een veel klaarder bewy s ver-

eifcht, om dat de Schryver hem alleen op een hooren zeggen, komt te beroepen

:

en zeeker Hijloriefchryver meende , om zoodanige geweldenaryen , reeden te

hebben , om te zeggen : dat Ojiander , van 't vlcefch , of de vleefchelijke

menfehen l
en van de onnutte en verkeerde Philofophie, was aangetaft , enbe-

fprongen geworden. (/) Ten minften heeft men altoos de gewoonlijke by-

Toenaa. naamingen teegens hem niet gefpaard , om dat hem de Papifien , ontleenende

wfmii- het zelve uit de Lutherfche Schryvers, niet alleen een Htrejiarcha , ofAarts-
fingen. kettcr noemen («) , maar dat ook zelfs de andere partyen , hem op die wyze

hebben befchreeven. (x) Ja Calvinm zelfs , heeft hem uit groote gramfch jp,

een Betiua, of wild en toomeloos dier genoemd , en MeUnchthon beftrafr,

om dat de Luterfche Ojiander ooit onder haar hadden geleeden. Andere noe-

men hemeen Antichnji, zwarten duivel , draak, booswicht, ja een Joode.

Zy hebben ook van hem verbreid , dat 'er altyd twee duivelen
,

gelijk als twee

zwarte honden , met hem gingen , waar over de Papijfen haar zelven zeer kit-

telden. (y) Gelijk als men ook mer wonderlijke befchryvingen en befchul-

digingen niet fpaarzaam is geweeft , waar af de ftrydfehriften ten overvloed

konnen getuigen.

Kwaad 17. Hy zelfs klaagd over de groote onbillijkeid zyner vyanden, hoe ver-

keerd zy met zyn eerfte hier voor aangeroerde Difpuit zyn te werk gegaan , zoo
haaft de zelve in druk was uitgegaan , want hy fchryft aldus : Zy U door geheel

Duitsland, door myne vyanden , by gefchrifte en by monde , op het alderfchan-

delylcftc gelajierd geworden , en hebben by die geene , Tvelkc geen Latyn ver-

Jlaan , veel leugen taaie daar by gevoegd , het geene daar in niet begreepen ü,

en

(o) SagittariusHift. Joh. Frid.El.n. XXVI. p.6f. (/>) M. Adami l.c.Camerariusl c.301.

(j) Confil. P.II. p.158. (r) Camerarius l.c. n. CIII- P-3SS- W Schlüflêlburg. l.c. p.241,

(*) Joh. Funccius Chronol. in Ind. voce Andr. Of. («) InlndiceExpurgatorioHifp.&Rom.
Antonii de Soto major. p.19. &Bzovius Annal. Eccl. An.MDXLIX. n ƒ7- (x) Schlüffelb-

l.c.p.43. (y) EpiftolaadMelanchthon.p. 146. &ap. Hoornbek. l.c. p. 733. Stanifl.l.c.p.733.

Stanifl. Holïus de Hseief. ap. Hartkn. 1 . c. p. 355.
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en het befte , dat daar in ü , als of het niet daar in gevonden "werd, it vet' Jm* md

zwcegen , onder zich gehouden en verdrukt gemorden ; Tt>elke beosheid ik niet
w'

beeter aan den dag hebbe kunnen brengen en ftraffen ; als dat ik het Difpuit

zelve , in't Pools en Duits in druk heb Uaten uitgaan. [£) Maar, omdatmen
in de Lecrc niet wel met hem kon over een koomen , zoo tafte men de perzoon

1 aan , en men befchreef die
, (vergeetende de voorgaande loftuitingen ,) zeer

leelijkengrouwelijk: naamentlijk, dat hy een man was, van een knorrig ge- Rug-
-

;

zichte , vervaarlijk zwart , dat hem veelc menfehen voor een Afrikaanfche
fpwk '

Moor , of gedoopte Joode , aanzaagen. (a) Dat hy geheel geene lieffelijk-

heid of befchcidenheid van reeden hadde , om dat het hem aan eene goede
opvoedinge hadde ontbrooken. (b) ]a Melanchthon heeft , zonder eenig be-

denken , in de verklaaringe van den Text uit het Euangelium , buitenfpoorige,

oneuangelifche , en in eene Predikatie weinig te pas koomende zaaken van hem
verhaald en gemeen gemaakr : hy plagt , zegt hy , des nachts van 9. uuren tot

vroeg in den morgenftond , tot een en twee uuren te ltudeeren. Ikhcbbe hem
meenigmaal , als wy tot Augsburg by malkanderen waaren

, gefprooken. Hy
ftond vroeg op;al wierd het eeten fchoon op de tafel gcdraagen,kwam hy echter,

de broeken op den arm draagende , de trap af, waarom ik tot hem plag te zeg-

gen : Heer Andreas
, gy zoud de zop wel haaft verflaapen hebben : waar op

hy my tot antwoord gaf : ik weet den tyd wel te treffen : gelijk hy ook zeer wel
ceten en drinken kon , het welk den aart en eigenfehap van Melancholifchc

menfehen is , die gemeenlijk vraatig zyn. Daar na ging hy een oftwee uuren

wandelen , de derde en vierde uure bracht hy door met leczen en fchryven ,

waar op hy zyn avondmaaltyd hield , en gegeeten hebdende , begafhy zich ten

neegen uuren weeder tot zyneJludien, en oeffeningen; hy heeft eindelijk de

waaterzucht gekreegen , het welke ik aan deeze gewoonte toefchryve. Als

hyin Pruijfen kwam, heeft hy met de hovelingen , om de weddenfehap wil-

len drinken
,

gelijk hy zeer wel kon doen , om dat hy een fterk man was. Ook
verhaalenze van hem , dat hy een goude kettingom zyn hals droeg, opdathy
van de Melaatsheid niet befmet mogt werden , waar voor hy zeer vreefdc.

Item, dat hy zich den tweeden Enoch hadde genaamd, en wat 'er van zulke

zaaken meer zyn. (c)

18. En offchoon het grootftc getal van zyne vyanden , zyn dood eenvoudig v« lr»i

weg befchryven, en daar by niets aanftootelijks verhaalen. Zoo heeft doeh

een van zyne hefcigfte en fnoodfte vyanden zich niet ontzien , de zelve zeer ver-

vaarlijk af te fchilderen : te weeten , dat zeekere vrouwe , die by zyn fterven is

gewceft , haar hadde laaten verluiden , dat zy haar zoodaanigen dood niet toe

wenfehte. Danr by voegende: dat hy in de grootfte mismoedighcid , door

den dood was weg gerukt geworden , en dat hy in zyne GodslafterlijkeKette-

rye, tot het laatfte toe was blyven volharden. Na zyn fchandelijke dood , was

hy in de kerke der oude Stad begraavcn. En overmits hy in een vreemd graf

was gelegt , had men hem namaals daar uit gefmeetcn , en in eéfe ander hoek

gelegt, zoo dat men niet wift , waar hy teegenvvoordig lag. Insgelijks, dat

deeer-entrouwlooze Antichrift , en de vader van alle Aarts-ketters, was ge-

Horven , enz. (d) Maar hy is cigentlijk aan eene beroerte gefturven, A« 1 5 5 2.

den 17. Ottober. Diergelijke verhaalen heeft men ook al van zyne vrienden

uitgeltrooit , en in 't byzonder , van Melchior lfmderns , die , om dat hy J"^
ofiander was toegevallen , kort daar na , in eene zoodaanigc zinneloosheid , en ifind«w

knaaginge des gemoeds was geraakt , dat men hem in zyn eigen huis , in een af-

Mmmm 2 ge-

(~) In praefat. Difp. German. (a) Schlüflelburg. l.C p-4i. (b) Camerariusl.cp.306.
0) Part.lV.ExplicEuang.p. 206. &excoHoornbckius,Adami,Hartknoch. I.c. (d) Joach,

Mörlinus & ex eo Schlüflclb. p. 72. Chronicon Mftum. ap. Hartknoch. 1. c. p. 3 74.
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jürMD. gezondcrd gemaakt bolwerk , heeft moeten opfluiten , waar in hy , met een
tocMDc.

gj.^j.jjjgjjj^ fchryen , huilen, enklaagen, over zyn begaane afval , over de

twintig jaaren lang , aan veelen een fcnrikkelijk fpeftakel zoude zyn ge-

weeft, {e)

1 9. Maar wat 'er van diergelijke verhaalen te zeggen valt , die het laatftc

einde en de dood van de Ketters, die haar niet meer kunnen verantwoorden,

200 fcnrikkelijk en grouwelijk af-fchilderen , dit alles is voor heene al zoo wel

uit die op andere plaatzen voorgefteldc overweegingen , als overvloedige voor-

beelden, van den voorzichtigen leezer wel af te neemen : tenminften, nie-

mand is zoo zeer van zinnen beroofd , dat hy dit toeval , aan de leere van Ofian»

voortgang der zoude derven toefchryven : hier zullen wy nu maar kortelijk de voort-

nlghwfcn. gang , en het einde van deeze oneenigheeden gaan aanwyzen , welke echter

niet heel lang geduurd heefr. Want ofiander vond 'er by zyn leeven veele

,

by grooten en kienen , die hem aan hingen , maar na zyn dood nam die zaakc

een geheel anderen keer , tot dat het eindelijk t'eenemaal ftil daar af wierd.

Onder die geene , welke hem aanhingen , wierden in 't byzonder genaamd

,

Tooivech-

] hannes Funccius , zyn fchoonzoon
, Johannes Sciurm , Hoog-leermeefttr in

de Hebreeufche Taaie tot Koningsbergen , 1finderus , Hoog-leermeefier inde God"

geleerdheid aldaar , Ottmarus Eplinus , Vorftelijke Hof- Predikant, Dr. An~

dre.ts Aurifaber , Lyf-gcnees-meefter , en des zelfs broeder, Johannes y
eerr

Godgeleerde , insgelijks ook veele bediende van Hartog Albrecht , die ook
zelfs ofiander zeer hoog begunftigde , en in alle deeze ftrydigheeden , op het

uitterfte befchermde.
(f

)

commif- 20. Waarom ook de geweezene Keurvorfi van Saxen
, Johan Frederik,

in 't jaar 155?. een eigen gezandfehap aan hem afzond, aan welken Ofiander ,

en des zelfs meede ftanders , eene Corifesfie moeften over geeven , daar over wce-

derzydslang, doch zonder eenige vrucht , wierd gedifputeerd , tot dat de ge-

volmachtigde , onverrichter zaake eindelijk weederom na huis moeften kee-

rcn. (g) En op dat Moerlinus met prediken , niet te heftig mocht te werk
gaan , zoo heeft hem de Vorft desweegen af gedankt , daarom hy zich na

BronsMpyk begaf, en aldaar weederom in zyn beroep is gefteld. De Vorft liet

een vergelijk tuflehen ofiander en Brentius uitgaan, en hy gafdie alle haar af-

fcheid , welke het zelve niet wilden onderteekenen. (h) En wat 'er verder

met Johannes Fttnccius is voorgevallen, zulks hebben wyop andere plaatzen

nu reeds al aangeroerd. Het einde van deeze zaake was dit , dat kort daar na

,

in 't Jaar 1556. Hartog Albert de jonge , op 't verzoek van zyn Schoonzoon,
Einde dsr Johan Albert , Hertog van Mecklenborg, de Predikanten dwong, dat zy, in

heedèn" het toekoomend, alleen maar volgens het voorfchrift der Augsbwgfche Con-

fesfie zouden moeten leeren. Waar meede dan zoo wel in PruiJJen , als op
andere plaatzen, de oneenigheeden kwaamen op te houden, zynde eindelijk

gelijk als met de hoofd-voorftanders te gelijk ten graavc gedaald, (i)

stryd;?- 21. Maar, by deeze oneenigheeden, is door het heftig twiftenen Difpu-

»an sun- teeren , onder de vyanden van Ofiander , Francifcm Stancarm , tot eene an-

dere buitenfpoorigheid vervallen , en om dat Ofiander de rechtvaardigmaakin-

ge
, (na zijn verftand

, gelijk een zeekcr man daar by vbegd ,) aan de Goddelijke

natuure van Cbrijtut alleen toepafte , zoo kwam deeze daar teegen , hetgeheele

werk der verloflinge, demenfchelijkenatuurevan chrijlus alleen toctefchry-

ven.

(0 Rivander in der Feft.Chron. Domino IlX.Trinit. {f) Schlüflèlb.l.c. p^.MicraeÜus
Hift. Ecclef. Lib.III. p.f^. (g) David Chytrsus Saxon. Lib. XVIL Wïgand. Oiiand. 1 c.

Rofinus in vit. Joh. Frid. (h) Melanchthon & Flacius Epift. apud FechtiumSupplem. Hift.

Eccl. p.31.32. Chrytrius l.c. Thuanus Lib.XI.Wigandus&c. (i) Luc.Olïand l.c. p.638.
Drcffcrus l.c. Schlüirdburg. l.c. Adam Henric PctriGeneral-Chron.Lib.II.p.47. Sleidanus

Lib.XX.&cstcri

«JIUS.
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, ven. Hy was een Italiaan ,
geboortig van Mantua , en hy leerde de Hebrceu- J air M»-

,fcbe Taaie, op de Hooge-Schoole van Koningsbergen. Hy moet een man van
"

een wonderlijke gefteldheid , en van eene zeer groote inbeeldinge van zich

zelf geweeft zyn. Waarom de Lutherfche zich ook. zeer over hem bezwaart G«od«n

hebben , dat hy haar , inzonderheid de Godgeleerde
, maar Dotforel/os, p^L».

(kleine Doftoortjes ,) Lutheranillos , weet-nieten, en diergelijken , heeft ge-
fchcie"e'

naamd , Melanchthon , een Grammaticus , of Schoolmeefter , en Antkhrift.

Item , dat hy in zyne Schriften zeide, een Petrus Lombardus was meer waard

,

als honderd Luthers , 200. Melanchthons , 300. Bullingerus
, 400. Petrus

Martyrs , en 500. Cdvynen , welke alle met malkanderen , in een vyzel te zaa-

men geftooten zynde , niet een oncc van waare Theologie , of Godgeleerdheid

zouden kunnen by malkanderen brengen. (/)

22. Daar meede kwam hyzeeker ook den haat van alle deeze menfehen op
^j,

r

df
n
e.

zyn hals te haaien , zoo dat hy niet alleen afgezet , en ten lande uit verdreeven , jaagd.

maar ook met Schriften wederom zeer geneekeld wierd. Zy noemden hem
oopentlijk een Arriam , en zeiden, dat hy voor de Italuanfche Tritheiten , de BefchuWi.

dcure en poorten. oopende, en het met haar hield. (/) Ja, veele willen hem Amn""

de fchuld geeven , dat hy aan de nieuwe Arriaanen eerft de gcleegentheid heeft
mus '

gegeeven, dat zy in Poolen zyn ingedrongen, (m) Het welke echter niet t'ee-

nemaal met zyne eigene bekentenifle kan beftaan , om dat hy de Gereformeerde,

weegens haare algemeene leerc , aangaande den Middelaar Chrïfius , voor Ar-

riaanen , Apollinarijlen , Eutychiaanen , en diergelijken heeft gehouden. (») De ^
a

u

1

,

Tm'r*

Lutherfche hebben hem voor een Calvinift gehouden, om dat hy van gevoe-

len was , dat Cbnftus , na zyne menfchelijke natuure in den heemel was,

maar , na zyne Goddelijke natuure , by zyne geloovige op der aarden. Item ,

dat de mond , in het Avondmaal , alleen brood en wyn , maar het geloo-

ve, het vleefch en bloed van chriftus nam: insgelijks ook , dat hyde beel-

den wilde afgefchaft hebben. (0) De Gereformeerde zyn hem ook dies niet te

minder zeer teegen geweeft , zoo wel in afzonderlijke twift-fchriften teegen

hem , als in geheele Synodaale vergaaderingen , welke zy , byzonder , en ten

opzichte van hem alleen, van het jaar 1555- af, tot 1560. toe, oponder-

fcheidene plaatzen hebben gehouden, (p) Hy is eindelijk in 't jaar 1574. in

Poelen gefturven , waar meede de ftrydigheeden dan ook haar einde hebben ge- Afferven.

noomen. (q)

(k) Ofiand.Hift.Ecclef.l.c.p.64i.Schlüffclb.Lib.IX.Gatal.HaEr.p.36. (/) BezaEpift.I.

p.iz. & XXVIII. p.160. (m) Sandius Nucl. Hift. Eccl. Lib.III.p. 4i7. (n) In Confcflione

fuacditaAnno i57oap.OGaRd.l.cp.64i.&c. SchlüfTelburg. l.c. (o) Ofiand.l.c. (p) Vid.
Rcgcnvolfcius Hift.Eccl.Slavon. Lib.I. p.83. Hoornbekiusl.c p. 73f.&èJo. LaficioJo.Lx-

tus Hiftor. Univ. p. 391. Vid. Auöores diéti & Melanchthon. Orat. Tom. IV. pag. 76$: 774,

(<j) Sleidanus Lib. X. p-46?. ColomefiusEpift.Sing.p.304.

Mm mm ? Het
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Het XXV. HOOFD-STUK.
Van de Antinomi, of beftryders der Wet.

§. I.

Och al voor het ontdaan van dcezc oncenigheeden , en als

Luther noch leefde, ontftond'er een grooten twift, over

de vraage : van het gebruik der Wet , tüffchen Luther en

zyne Difcipelen , en de zoo genaamde Antinomï , of be-

ftryders der Wet , welke , van dat flag van menfehen in En*
geland , die men ook Anttnomi plag te noemen, en die in

het volgende boek noeh op het tapyt zullen werden ge-

bracht, t'eenemaal waaren onderfcheiden. Der zeiver voorganger was dan,'

Johannes AgricoU , of van zyn vaderland , Bifleben, Jjlebius genaamd , in 'f,

cerfte een leerling van Luther , en dat al in 't jaar 15 19. in welk jaarhy , op
het Colloquium , of t'zaamenfpraake te Leipzig , het Protocol , of de aantce-

keningc heeft helpen houden , en die in dien tyd , beneevens MeUncbthon ,

Baccalaureus , in de Godheid is geworden, (a) Daar na is hy Reffor te Eifle-

ben , en Predikant met eene geweeft , tot dat hy 1 5 2 f. zich na Frankfort aan

den Main begaf, en aldaar eenigen tyd preedikte , en hy wierd in het volgende

jaar, op den Ryksdag te Spiers , Hof-predikant van den Kemvorfl Johan , hy
is ook A. 1 5 30. by het overgeeven van de Augsburgfcbe Geloofs-belydeniJJe , te

werk gefteld, en hy heeft de zelve , beneevens Melanchthon , en Brentius,

teegen de Papifien helpen redden , als wanneer hem de Graave van Mansfeld

by zich heeft gehad. Alzoo dat men zich by de Reformatie , van hem hier en

daar met voordeel heeft bediend, (b)

2. In'tjaans36. begafhy zich wederom na Wittenberg, begon daar te ke-

ren, en verkreeg ook vanden Kemvorfl een vaft onderhoud. Nu hadde hy
reeds al voor 9. jaaren Melanchthon aldaar tecgen gefprooken , zoo dat hy , in

het onderwys der onderzoekers gefteld hadde : dat de boete van de vreeze Gods

moeji aangevangen leerden. Item , dat hy op de predikinge der Wet al te hard

drong, (c) Deeze ftrydighecden nu wierden wel haaft bygelegt , tot dat ze by

dceze gelccgentheid met des te meerder kracht weeder kwaamen uit te barften.

Want Agricola gafin deezen tyd , zonder zynen naam daar by te voegen , zee-

kere Thefes , of (tellingen uit, waar inhyzeide : dat de bekeeringe niet uit de

Wet , maar uit het Euangelium moeft geleerd werden , want uit het Euangelium

wierden de menfehen zoodaanig bekeert en gerechtvaardigd , dat de predikatie

der Wet, noch tot het begin, noch tot het midden , noch einde der rechtvaardig-

maakinge , noodig was. Maar ik zal zyne (tellingen , of(preuken , diegenaamd

zyn: Pofitiones inter fratres fparfe , of, (tellingen onder de broeders gejtrooit t

hier by voegen , op dat de leezer zelfs daar van zoude kunnen oordeelen. (d)

3. 1. De bekeeringe moet niet uit de tien Gebsoden Gods , ofuit eenige Wet

van Mofes , maar uit het lyden en fterven van den Zoone Gods , door het

Euangelium geleerd werden.

2. Want Chriftus zegt in het laatfte Capittel van Lucas : Alzoo moeft de

Chriftus lyden, en tot zyne heerlykheid ingaan, op dat 'er in zynen naame,

verkondigd wierd, bekeeringe en vergiftenifle der zonden.

3. Ook
(a) Vid.G.Sucvus.Acad.Wittcb. ad An. 1519. (è) Scckcndorff-Lib.il. Hifi. Luth. p. 135

Lib.III. 142. Schliiffclburg. Lib.IV.Cat.Hsr.p. 3^. (e) Epilt.Luth.Tom.il. pag. 363. Mc- •

lanchthonEpift. adJ.Camerar. p. 112. TeicoScuitetus Anal.Euang. P.II. p. 108. Scckcndorf

Lib.IIp.90. 107. {tl) ExTom.VlI.Altenburg.p.314.



XXf.Hoofdft. HISTORIE. 647

j. Ook ze^t Chriftus Joh. xvj. 8. dat de Geeft, om der zonden wille, de J»«md.

weereld ftraft , en niet de Wet.

4 . En het zelve leerd Chriftus ook in zyne laatftc predikatie , Mare. xvj. 1 5

.

Gaat heene , en verkondigd het Euangelium aan alle Creatuuren.

5. Als ook de Heilige Paulus, Phil. ij. 5. 12. daar hy fpreckt : Dat gevoe-

len zy in u , het welke ook in Chriftus Jefus was , enz. op dat gy zaalig werd

,

met vreezen en bceven , befluit zeer aardig , dat de bekeeringe
, ( welke hy

vreezen en beevcn noemd,) uit de gedachtenifie Chrifti , en niet uit deWet

,

moet geleerd werden.

6. Uit de predikatie van Paulus en Barnabas , dat de Wet in geenen deele tot

onze techtvaardigmaakinge noodig is. Rom. iij. 20. en volgende verzen.

Aftor. xiij. 38. en volgende verzen.

7. Zonder welk middel de Heilige Geeft gegeeven , en de menfehen gerecht-

vaardigd werden , dat zelve middel heeft men ook nietnoodig te lecren , noch

tot het begin , midden , noch einde van onze rechtvaardigmaakinge.

8. Nuiseertyds, en werd noch van tyt tot tyd , de Heilige Geeft gegeeven ,

en werden de menfehen gerechtvaardigd zonder de Wet , alleen door het Euan-

gelium van Chriftus. Rom. iij. 28.

9. Daarom is het niet noodig , dat de Wet van Mofes geleerd werde , om te

dienen , tot het begin , midden , of einde van de gerechtigheid des men-

fehen.

10. De Major, ofheteetftevoorftelnu, is onfeilbaar waar, uitdeondcr-

vindinge zelfs , het welke de Predikatie van Paulus en Barnabas ook uitwyzen.

11. En zoo oordeelen wy dierhalven ook van de Minor , of her tweede

voorftel , want de Heilige Geeft is in eene zichtbaare gedaante op de menfehen

needer gedaald.

12. Wat onderftaan zich dan zommige menfehen , om, zonder Chriftus,

zijn Woord , ofde voorbeelden der Apoftelen , eerftclijkde Wet , als een noo-

dig ftuk en deel van de leere der gerechtigheid des menfehen te maaken ?

13. Op dat dan de chriftelyke leere , zuiver en onvervalfcht ondethouden

werde , zoo moet men die geene teegenftaan , welke leeren , dat het Euange-

Hum niet moer verkondigd werden, als alleen aan die geene , welkers herten

te vooren door de wet zyn verfchrikr , en verflaagen geweeft.

14. Want die geene, welke van de woorden Chrifti , zulk eene vreemde

reeden voeren , en te kennen geeven , dat men cerft de Wet , en daar na het

Euangelium moet verkondigen , die doen de woorden van Chriftus geweld

aan , en zy blyven niet by her eenvoudige verftand der woorden van Chriftus.

'
1 5 . Want zoo vaft als men moet ftaan op den eenvoudigen zin deezer woor-

den, dat is myn lichaam, ceven zoo vaft moeten wy ook ftaan op de eenvou-

dige meeninge deezer woorden: gaat heene, verkondigd het Euangelium , en

doopt, enz.

16. De Wet fttaft alleen de zonde , en zy doet zulks zonder den H. Geeft:

daarom frraft ze ook tot de verdoemenifle.

1 7. Maar nu hebben wy noodig , eene zoodaanigc leere , welke met gtoote

kracht , niet alleen verdoemd , maar ook zaalig maakt : eene zoodaanige lee-

re nu is het Euangelium , ons neevens de bekeeringe , met eene kerende , de

vergifteniffe der zonden.

18. Want het Euangelium van chriftus ontdekt ons wel den toorne Gods
uit den heemel , maar daat beneevens ook , de gerechtigheid , die voor God
aangenaam is, Rom. 1. 17. Want het is eene leere der bekeeringe , waaraan
de belofte vaft is, welke ons verftand van natuure wel niet begrypt, maar die

door de Goddelijke openbaaringe , aan het zelve bekend gemaakt werd.

4. Maar

toe MDCj
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j«r md.
4 _ /\jaar veele bemerkten hier by , dat Agricola uit de Schriften van Lutber

zelfs , tot dit gevoelen gcleegenthcid hadde gekreegen , om dat de zelve veel-

ngiuge
"

maals, byzonder in zyne verklaaringe over den brief aan de Galaten hadde ge-

iw«
r

,uiC leerd : dat de boetvaardige zondaar niet noodig hadde, om Mo/es tehooren,

£?*«. maar hy hadde alleen maar op cbriflus te zien. (e) Gelyk als ook Lutber zelfs

zocht. fchryft, dat de Antinomi haar op zyne boeken zelfs hadden beroepen, (ƒ) Ten
Alsook minften is het bekend, dat men daarna, Melancbthon noch al heeft befchul-

digd, dat hy het met de Antmomi gehouden , en geleerd hadde : dat het Euan*

gelium eene leere der bekeeringe is , en de zonden beftraft. (g ) Het welke

ook zyne leerlingen ,
jobannes Memmingius , Cafpar Cruciger de jonge , en

Dr. Paulus Crcllius , hebben na gevolgd, (h) Die men ook daarom Antino^

mi, of iVet-befiryders heeft genaamd. Waar meede ook Dr. Andreas Muf.
culn-s, in zyne Schriften , is over een gekoomen, welke daar over van Abdtas

Pnttorim zeer is beltreeden , met wien hy eenige Schriften heeft gewis-

zeld. (/)

Treken 5*
^'

lt nu W ^cr<^ » n 'ct aUeen van Luther, maar ook van het overige ge-

Y.mdc deelte der Godgeleerde , tediertyde, krachtelijk teegen gefprooken , en on»

denT' der anderen , van de Mansveldfchc Predikanten ,,Dr- Cafpar Guttelius , ea

r.nLmher Air.Michaël Cwlius. (k) Luther heeft in 't jaar 15^9. tot ivutcnberg, 00-
ïdft

' pentlijke Dijpuiten teegens hem gehouden , welke nu noch in zyne boeken re

vinden zyn, (/) het welke, gelijk als het gemeenelijk komt te gebeuren, en

zyne na gelaatene Schriften ook aanwyzen , niet zondereene groote heevigheid

T«gtn- is afgeloopen. De grootfte tecgenwerpinge , welke de zaaken en gevoelens

ZnC?
e

Van Agricola, by het meerder gedeelte, verdacht maakte , was decze , dat
misbruik. ^e mcnfchen , door zyne leere , haar maar tot de zorgeloosheid kwaamen te

begeeven, en over de begaanc zonden zich niet wilden laaten ftratFen. Gelijk

als dan bekend is, dat mende Antinomi defchulddaar van gaf, alsofzy alle

oopenbaare zondaaren , onder den dekmantel van 'tgeloovc , vergifreniiTe be-

loofden , en zeiden : aan de galg met Aiofes , enz. Het welke men doch by

geenc oude Schryvers vind , en wel van eenige andere mogt gebruikt geween:

zyn. («) En het kan zeekerweL gebeurd zyn, 't geen zommige hebben willen

verzeekeren , dat 'er in dces tyd , eenige in de Hartogdommen van Lunenburg

en Vomeren , mitsgaaders , in het Graaffchap Almsfeld , zouden geleerd

hebben, dat overfpel, en diergclijke zonden, met het geloove wel konden

beftaan. (»)

6. Maar, dat deeze tecgenwerpinge, aangaande het misbruiken van eenige

leere, niet genoeg en is, om die aan zich zelfs daar door verwerpelijk te maa-

ken , daar op hebben de Lutherfcbe zelfs , op de teegenvverpingen der Papi-

ften, en andere, zeer rterk gedrongen. Ondertuflchen heeft hy dit zelfs, als

y.vnont- eenc valfche befchuldiginge, verworpen , als of hy de Wet in 't geheel niet

fc

in

ul<ü"' wilde dulden , en om die reecr&joeliet , vryelijk te zondigen, cbrifius enden

H. Geeft , aan een zyde zette , en gcene bekeeringe hebben wilde ; daar doch

zyne Schriften en boeken het rechte teegendeel wel uitweezen. (0) Dit ziet

men uit de twift-fchriften en woorden van Lutber zelfs , dar 'er hier en daar

,

zeer veel partyfehap meede onder heeft gefchuild, die de gemoederen onbe-

kwaam heeft gemaakt, om malkanderen met vreede en zachtmoedigheid te

ver-

CO Ofiand. Epift. Hift.E. lib.111. c.39. p.312. (ƒ) Tom. VII. Akenb.p.310. (g) Vid.
' XX.~Aug.Conf.vaticauArtic.IV.V. &XX.Tpm.I. Opcrum ex Melanchthon. p. 39. feqq. & loei

comm. loco dcEuang. p. 194. ibid. (h) Vid. CrelliiDiff-Wittcb. Anno 15-71. habita. (»') Vid.

horum fcripta & conf. Petrus Pifcator Difp. VII. in F. c. p. 247. Schlüflelb. I. c p- 3 ƒ• Scherveru*

Syttem. Thcol. p.273. (k) Confeflio Mansfeldcniis. (/) Tom. VI. Altenb.p. 316. feqq.

(m) Vid. Tom. eod. p. 272. Tom. IX. p. 478.48^. &c. Confutatio Ertorum Joh.Frid. D.Sax.

p. i3.Confefr.Man5feW.&c. <» Ap- Sagittarium Introd. Hift.Eccl. ^840. (•) Torn. VIL.

Altcnb.p.325".
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verdaan , en alle woordenftryd aan een zyde te zetten. Het mocht MeUnch- Jaar MD:

thon wel al te veel gehinderd gehad hebben , dat AgricoU ook cenigen aan-
"

hang en toeloop tot iVittcnberg hadde gekreegen. Waarom Luther ook
Ichreef: Die eezels , {de anttnomi) willen beeter dialectui , of reede-kon- ^T-
ftenaars zyn , als Mr. Philippus , en Arifioteles. Van Luther zal ik niets heid -

zeggen, om dat de Paus alleen het gevoelen daar van heeft, doch zy zyn ai te

verre gegaan, (ƒ>) Insgelyks: De Ratten en Muizen- leerlingen van AgricoU

hebben hier na gefchreevcn : \k mcenc dat de JVittenbergcrs , aan M.Eifleben

een man hebben gekreegen , die haar de Godgeleerdheid , beneevens de Rede-

konft eerft te recht zal leeren. {q)

7. Uit het verdere verhaal van de geheelc zaakc , zal noch al klaarder bly- v'™"

• ken j hoe verre de andere befchuldigingen teegens hem hebben kunnen gaan. Agncoia.

"Want de iVittcnbergers gaavcn de zaake ten eerften aan den Keurvorfi te ken-

nen. AgricoU gaf ook A. 1540. een verzoek fchrift aan den zeiven , waar
ophy trachtcomde partyen weederzyds toteen vergelijk te brengen, doch te

vergeefs, doende AgricoU belooven , voor de uitfpraake der zaake niet uit het

land te zullen wyken. Maar hy vertrok vari daar mRcrlyn , by den Keurvorfi Vf" r<*

van Brandenburg , die aangaande ^AgricoU , aan MeUnchthon Ichreef, be- renberg;

tuigende hem daar na toe geroepen te hebben. Te vooren hadde hy wel , kort

na de vobrverhaalde Difpuiten van Luther , een Formulier van herroépinge

op gefield , die echter , om dat Luther den brief , welken hy aan Guttelius

dies aangaande hadde gefchreeven, met den druk hadde gemeen gemaakt, niet

tot ecnig iffcct kwam. Maar nu, te weeten, in 't jaar 1540. deedhy eene

herroépinge in 't Duitfch , aan de Predikanten en Raad tot Bijleben , druk-

ken, waar inne hy onder anderen , van zich zelfs fchreef: Bat hy veel liever Herroe-

tien duizend maal -wildeJï'erven , als het Woord Gods in 't geringtte befmet- «"k'ha"

ten , of de zuivere leere verdonkeren. En hy beroept zich daar by op die van nns '

Eijleben, dat hy altyd het beftraf-ampt van de "Wet, tot de uiterlijke tucht,

en intoominge van de zwakke en onweetendc , als meede , de Goddelyke

itrarïe teegen de zonden hen hadde te gemoet gevoerd. Hy hadde maar alleen

deeze nuttigheid van de Wet, voor zoo verre bepaald , dat de zelve geenzins

de gerechtigheid voor God meede deelde, noch ook de vergiffeniffe der zon-

den ons toebracht. Waar op hy na de wederhaalinge vaneenige andere zaa-

ken , befluit , en bekend , dat men de leerc en verkondiginge der Wet , in

geenen deelen moeft nalaaten , en dat het ampt van de Wet, endepredikinge

der bckeeringe ,, onder het Euangelium meede moeft begreepen werden. Maar
omdat Luther hem niet betrouwde, en zich over de vier jaaren lang , niet met
hem verzoende , zoo kon het wel gefchied geweeft zyn , dat hy zich tot het

Interim liet gebruiken , gelijk als wy in het volgende hoofdftuk noch zullen

hooren. (r)

8. Want, dat hier meede , door eene al te grooten drift en heevigheid , de f^f"'
Chrifielyke liefde , en de vereeniginge der herten , maar alleen is verachterd b> se

-

geworden , zulks kan men uit de Schriften en handelingen heel klaar aftneeten.

En de Hiftorien vermelden ook hier en daar, van een deezer aanhangers van

AgricoU, te weeten , van Dr. Jacob Schenkens Superintendent tot Fryberg , welken

Dr. Luther maar Dr. Jekelen y en AgricoU , Mr. Griekelen noemde. De zel-

ve wietd na veele ftrydigheeden , en het aanraaden van Luther , in 't jaar 1538»

van zyn ampt afgezet, en eindelijk gevangen na Torgau gevoerd, tot dat hy,
A. 1542. het land t'eenemaal is uitgebannen, {s) Onder andere zyne befchui^

digingen , ziet men ook deeze , dat hy een beftryder der Wet was , en zich

//. Deel. Nnnn met

(ƒ) Ibid.p.275. (q) Ibid.p. 32.5-. (r) Vid.SeckendorfF. l.c. p. 309.fcqq; (;) And.Mol4

lerus Bcfchreib. Freyberg. P, II. p. aoj . S chmid. Zwik. Chron. P. I. p. 391

.
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ITmdc' met AgricoU haddc vereenigt. Met zulke en diergelijkconthaalen, zyn de ge-

moederen der menfehen, buiten, en behalven die geene , welke reeds al met

malkanderenoneenigwaaren, meer en meer van malkandercn vervreemd, en

by de toehoorders , de vrucht van het Euangelium , t' cenemaal verlooren ge-

gaan. Voor 't overige , is AgricoU eindelijk A. 1556. in het 74. jaar van zy.

nen ouderdom, tot Berlyn geftorven. (t) En doch zyn met hem deeze ftrydig-

heeden niet begraven geworden , om dat men hem , niet teegenftaande daar

geene teegenfpraake meer voorhanden was, in fchriften altyd noch heeft aan-

geroerd
,

gelijk als de Landgraave Philips , A. 1 5 ƒ9. in zeeker fchryven aan

Eartog Johan Frederik, klaagde. (»)

(0 Seckendorff.l.c.p.310. (») Epift.MftadeConfutationcCorruptclarumJenxedita.

Het XXVI. HOOFD-STUK.
Van de Intcrimiften > en Adiafboriflen , of onzedige.

Oorfpronk
an deeze

fcandelin»

gen.

Begin van

het Ince-

Auteurs

daar af.

Naamen.

Voorge-
draatjen,

en weder-

legt.

Eeze voorgaande AgricoU , heeft zich in 't jaar 1548. mec-

de tot dat werk laaten gebruiken , waar over namaals zoo

veele Difpuiten en ftrydigheeden zyn ontftaan. Naament-

lijk, als den Keyz.tr de Protejlanten , inden Smalkaldifchcn

oorlog , zeer h;idde verzwakt , en na de uiterlijke fchynende

vreedc , in 't Duitfche Ryk , ook gaarne eene innerlijke

vreede , tuffchen de Papifien en Protejlanten , hadde ge-

maakt, zoo wierd hy op den Ryksdag te Regensburg , te

raade, om dat 'er noch geen hoope was tot een algemeen Concilium, deeze

zaake , de Religie betreffende , aan ettelijke Commijfarijfen , of gevolmach-

tigde , op te draagen. Maar na dien dezelve niet konden over een koomen 5

zoo wierd het aan drie perzoonen , met eene zeer groote ftilzwygenthcid , toe-

vertrouwt , om zeekere punten , aangaande de Leere , Ceremoniën , en Refor-

matie , of hervorminge der kerke , op te ftellen. Deeze perzooncn nu waa-

ren, }ulim Pflug, Bijfchop van Naumburg , Michaél Sidonius , Suffraganeus,

of Wey-bi([chop tot Maints , en daar na, Biffchop van Merfebwg, en eindelijk

de voorverhaalde K_Agricola.

2. Dit boek noemde men , inhet Reces, ofryks affcheid : Declaratio Reli-

gionis, of Religions-ordonnantie , maar in 't gemeen gaaven de menfehen hef

den naam van Interim , om dat het maar Interim , of zoo lange ftand zoude

houden , tot dat alles , door een algemeen Concilium zoude zyn vereffent.

Waar van de menfehen , in dien tyd , door onderreehtinge der Predikanten ,

het fpreekwoord geduurig in den mond hadden : het boek Interim , heeft de

Schalk hmter ihm , of achter hem» Item, zaaligisdeman, die op God ver-

trouwen kan, en die niet bewilligd tot het Interim, want het heeft de Schalk

hinter ihm , of achter hem. De Keyz,er kwam het den Ryksftanden , op den

Ryksdag voor te leggen , op dat het een Formulier, aangaande de Leere en Ce-

remoniën , tot op het algemeene Concilium, zoude zyn. Maar de meefte pro-

testerende Godgeleerden zagen wel , dat het teegens haare eerlte beginzelen

,

,
en
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en hunne rot hier toe voorgebrachte leere, kwam reftryden. Waarom zy, /"Vidc.
nicttcegenftaandcdelcherpe Keyz.erlyke beveelen , metmecnigten daar teegen

lchrcevcn, voornaamelijk, Breutius , ïlacius, Mgandus , Ccelejitnus , Gal-

lus , en veele andere, hier en daar. Op der zclvcr aanmaaninge , kwaamen
ookveele Ryksvorjlen zich daar tcegen aan te kanten, welke waaren de Keur-

vorfi ,
)oban Frederik , met zyn Prins , de Markgraavc Jobannes van Bran-

denburg, Hartog Wolfgang van Tweebruggen, (a) fin ook veele onder de Pa-

pijlen zelfs, waaren daar meede zeer t'onvreedcn, werdendetot Roome zelfs

veel daar afgefprooken , en het hoofd daar over gefchud. (b)

?. By de gefchaapenheid van decze zaake, haddc nu zeeker elke partye Heevig-

haare eigene inzichten en int'er esi , het welke ook , meerendcels niet op rech- «^en.
r

te Chrittelvke en bcraamelyke gronden ileunde. Zoo dat men aan de zyde der

Protejlanten, niet kan loochenen, dat men met het verwerpen van het Inte-

rim, altcbirtcrcnheevigisgewecft. (c) Insgelyks ook, dat 'er by alle deezc

fervdigbreden , zeer veele menfehen, nier zoo zeer op de waarheid, en ge-

rechtigheid der zaake zelfs, hebben gezien, als wel haare eigene driften heb-

ben gevolgt , welke partye , ofperzoon , zy voor zich zelfs zouden verkiezen.

Waarom men niet zoo veel om de zeekerheid der zaake , en om de zelve door

een gezond en onpartydig oordeel tebeiliiïcn, is bekommerd gevveeft , maar
men heeft van beide de zyden , zyner vermeende reegenpartys woorden en wer-

ken, met de grouwelykfte fcheldwoorden en verwy tingen maarzoeken ver-

dacht te maaken. (d) En men heeft zich daarom ook des te minder te ver-

wonderen, dat de machtiger de zwakke, in zulk eene algemeene verbitterin-

gc , zeer gedrukt en zwaar geplaagd heeft gehad.

4. Gelykalsdanin'tbyzonderde Lutherfcbe Predikanten, indieplaatzen , straffe«

daar men het Interim haddc aangenoomen , moeten wyken en het Land rui- g«Jd;«

men. In dier voegen , dat 'er in STvaaben , en aan den Rhyn , over de 400. „Vg^"

afgedankt wierden, (e) Brentius moeft uit Balie in Sioaaben, met vrouwen ™klD"

kinderen , hcimelyk de vlucht neemen. Wolfgangus Mufculus vertrok van

Augsburg na Zmtzerland , i^dndre.ts ojiander , van Nurenburg na Brejlau

,

en van daar na Pruijfen. Sarcerius , Snepfius , Flacius , Amsdorf, Gallus ,

Aqutla , en veele andere , moeften zich verfchuilen , en aan verfcheidenc

plaarzen kwaamen de Papifien de handen aan haar te flaan; tot XJlm zette de

Keyzer, niet alleen den scheeren Raad af, maar deed ook 4. Predikanten, die A{"ttin£

het Interim niet hadden willen onderteekenen , in bewaaringe neemen , en geoisü.
'

weg voeren , zoo dat zy eerft na het verloop van ettelyke maanden , weeder in

vryheid geraakten, (ƒ) Tot Halle in Saxen, liet de Raad ook, op Keizer-

lyk bevel , weegen de Predikatien en Gebeeden , de Predikanten in bewaarin-

ge neemen , met deeze vertrooftinge : dat de tyden het nu zoo vereifchtcn (g) ,

en de Aarts-Bijfcbop Joban Albcrt was daar ter plaatze zoo yverig , dat hy de

menfehen onder depoortevan het Hof, uit de Lutherfcbe Kerke koomende,

met eenftokfloeg. (b) En het viel veelen in 't byzonder , zeer fmertelyk en

verdrietig , dat de Lutherfcbe zelfs , op verfcheidene plaatzen , haare eigene

Geloofs - genooten , in deezc gefteltheid van zaaken meede hielpen ver-

volgen.

5 . Invoegen dat de oude Schryvers klaar te kenuen geeven , dat veele van de J^™
1

,

aanzienelykfte Godgeleerde van dien tyd, daadelyk afgevallen , en haar de
f™*?°

Nnnn 2 Gonfcientie-

(<») Vid. Joh. Sleid. Comm. Lib.xr. p.632.feqq.XXI.p.Ó40. ThuanusHiftor.lib. V.p.91.
Oüand.Lib. II. c.68. a p.414. ad 490. &ceteri. (b) Petrus Suavis Hift. Conc Trid. Lib. III-

p.328. (c) Matth. Drclfaus Sachs. Chron.p. 599. (>i) Camerar. Vita Georgii Ducis p. 27.

(0 Melanchih.Conlïl.Thcol.P.II.p.S7. (f) üliand, l.c. p. 497- 499- 558. (g) H.Oleariu?

Halygcaphia.p.261. (4) Ibid. p. 16?.
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jwrMD. confcientie-chvAng dcrPapiJlen hebben onderworpen, onder welkers getal in

het byzonder genaamt werden , eerftelyk, Melanchthon zelfs , daarna, Pau-

lus Ebertts , Dr. Pfeffinger , )uftus Menius , Dr. Major , en veele andere.

Van welke ook uitdrukkelyk toegeftaan werd, en in 't byzonder van Melancb-

miichtea thon : Dat men daar op gezien en gedoeld hadde , dat , als men doch alle fchaa-
hierby. ^^ en ongeleegenheid niet kon verhoeden en afkeeren , men echter zorge

moeft draagen , om het hoofd en het leeven te behouden , en den geheelen on-

dergang der kerke af te keeren. (i) Gelyk als hy dan ook in dien tyd van zich zelfs

fchreef: dat men doorzoodaanig eene Moderatie en bedaartheid , verkrygen

moeft , dat de leere en Godsdienft niet veranderd en de Predikanten niet ver-

jaagd wierden. (Je) Waar van wy echter nu haaft meer zullen hooren. En

van deeze , en diergelyke menfchen , lieten haar veele Groote Heeren , en in

't byzonder , Hartog Maurits , in Meijfen , overreeden , dat zy dit Interim

aannaamen , en den Keyzer daar over bedankten. (/) Waar by een zeeker

verftandig Hooveling in dien tyd , zeer wel heeft aangemerkt , hoefclat Me-

lanchthon zoo uittermaaten beevende , wankelbaar , en onbeftandig is ge-

weeft , dat hy aan de Godgeleerde in Saxen , die noch volftandig waaren ge-

bleeven , hadde gefchreevcn : dat zy de oude ftandvaftigheid , van haaien

Landaart doch zouden behouden , en alle veranderinge myden ; fchryvende

daar teegen aan de Predikanten in Frankenland : dat zy , om de gemeene vree-

de te onderhouden , wat zouden inwilligen , op dat men daar door tor geenc

verdere verwyderingc mochte geraaken. (m) En aan Ofiander hadde hy tot

antwoord gegeeven : hy , en die van zync gezindheid waaren , zochten maar

voornaamentlyk, otium ejr tranquillitatem , vreede en geruftheid.

vcrwer- 6. Maar in 't gemeen kwam 'er uit alle deeze zaaken en handelingen , eene

fchude" onbefchryvelyke fchaade en fcheuringe te volgen. Het zwaarfte raakte het ge-
d"raf

' meene volk , het welke , in alle deeze twiften en ftrydigheeden van haare

zielzorgers , en verwerde ftaat van de kerke , niet wift , waar aan het zich

houden , of wien het gelooven zoude. Waarom ook die van Wittenberg in

dien tyd, A. 1549. klaagden: dat in het grootfte gedeelte van Duitsland , de

oude Predikanten verdreeven , de kerken verwoeft , en zonder toehoorders

waaren. Dat 'er op veele plaatzen de Afgodcrye weder wierd ingevoerd , de

Gemeente verftrooit, de Heilige Geeft bedroefd , het Gebed, by de Godvrce-

zende herten , door twyftelinge , of droefheid belet , en by de goddelooze

,

de onbefchaamthcid en alderfnoodfte gevoelens , bekrachtigd : dat de

noch overige Predikanten , met haare familien gingen dwaalen , en de foldaa-

ten alle moetwilligheeden , en buitenfpoorigheeden kwaamen te bedryven

;

dat de Schooien verftrooit
,
goede wetten en tucht ter needer laagen , en de

huishoudingen verwert, en tot opvoedinge der kinderen t'eenemaal onbe-

kwaam was gemaakt. (0) Deeze onruft nu , heeft wel vier geheele jaaren lang

geduurt, te weeten, tot het jaar van 1552. waar meede het Interim door de

Pajfaufche vreede , is vernietigt , en aan de Proteftanten , vryheid van Religie

is gegeeven ,
gelyk als hier vooren al is aangeroert geworden.

voortgang 7. De Godgeleerde konden echter hier meede noch al niet ruften , maar met

nlgh""" deeze uiterlyke vreede , begonnenze al wederom haare innedykeberoerrensen
den ' oneenigheeden te hervatten. Want, na dien de Lutherfche eens onder malkan-

deren waaren oneenig geworden , en dat eenige een groote ftandvaftigheid by de
Tu^htn OU(je ieerc en manieren van haaren Godsdienft betoonden , en de andere onder-

pborifien.i fcheidene veranderingen daar inne maakten : zoo wierden de gemoederen daa-

gelyks

(«) Camerariusl. c.p.3i. (k) Epift.Vol. I. p.447. (/) Vid.Ofiand.I.c. p. 5-02. jn.Camcr.
l.c. p.296. DrcfTer. Millcn.Vl. p.^s9- (>") Match. Ratfccnbcrgcr Hift. Relat. Mlh de Joh.

Frid.p.29. (n) Ibid.p. 3f. («) Tom. I. Script. Publ.Wiftcb. p. 243.
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gclyks meer en meer tecgen malkanderen verbitterd
, gelyk als \vy in dit , en 't 1™*%;

volgende Hoofd-Jtuk , noch verder zullen zien. De laatfte/wty* , welke de Pa-
"

pijlen het cene en het andere in volgde , noemde men de Meiffeners , of de God-

geleerde uit Mcifftn. Item, Adiaphoriften , Intertmiften , Pfeudo-Eufebiers.

Waar onder de voornaamftc waaren , Pfeffinger , Major , Eberus , en Menius ,

welke tot Leipzig, Wittenberg, en verder in Meiffen , haar verblyf hadden.

De andere waaren in Saxen en Tburingen , onder welke Amsdorf, Flacius , Enanderc

iMgandus , en andere, den troep voerden. Nu hadden deeerftcde artykelen ulf"'

van het voorgemelte Interim , om het bevel des Keizers te gehoorzaamen
,

cenigzints veranderd, en voorgenoomen, om eenige Ceremoniën van de Roomfche

kerke weeder in te voeren. Waar by zy dan te kennen gaaven , dat men den
vrecde der kerke daar door wel kon onderhouden , om dat de vraage maar van

de Adiaphora , Indifferente , en onzydige zaaken , was. By voorbeeld , aan-

gaande de L'boor-rok, by het Avondmaal , van was-kaarflen , en diergelyke.

Waar uit dan de naam van Adiaphoriften ontftond , en de zaake zelfs, het

Leipziger Interim genaamfwierd.

8. Maar de wederpartye wilde niet alleen daar meede niet te vreeden zyn, scrydowi

maar ook met de overige ftellingen, welke de leere zelfs betroffen. Want de enindiffe.

eerfte gaaven ook deeze ftellingen voor Adiaphora, of onzydige leeringen uit: 1^*^

dat de menfeh voornaamentlyk door het geloove gerechtvaardigd wierd : dat "'"•

men , over het woord alleen
,

( in de propofitie , of het voorftcl , alleen door
^|j

D

^
a

het geloove ,) niet noodig hadde te twiffen , maar dat ook de Chriftclyke deug- <fopt>o-

den , en een goed voorneemen , moeten aanvangen , en daar by geblecven

werden , doch alzoo , dat het vertrouwen niet op de zelve * maar alleen op
den Zoone Gods , moeft gefield werden. Dat de goede werken verder tot de

zaaligheid noodig waaren , als, geloove, liefde, hoope, en andere deug-

den. Dat God in den menfche niet werkt gelyk als in een kloot , welke niets

doet, maar dat hy den menfche zoodaanig trekt en bekeerd , datby de vol-

waffene en verftandige , de wille ook wat daar by doet , en door de kracht

Gods beftierd werd. Men heeft ook deeze menfehen zeer verdacht gehou-

den , om dat zy bekenden : dat zy over het getal der Sacramenten nier wilden

twiften: insgelyks ook, dat zy daar op hart drongen, dat men het volk tot

het gebed, tot vaften , en 't geeven van aalmoeffen , moeft vermaanen. (/>)

En wat 'er van diergelyke ftrydige punten meer zyn , waar van het geheele

boek , het welke A. 1 5 5 9. tot Wittenberg wierd uitgegcevcn , onderrech-

tinge geeven kan , waar af den tytel is : Ex Ac~lU Synodicvs & aliis diligenter

ejr fideltter colleita Expofitio eorum ,
qua Theologi Academia Wittenbergenfis ,

rjr harum Kegionum alii , qui bis adjuncii fuerunt , in deliberationibus provin-

cialibus , & alioquin , extra hos , de rebus ad Religionem pertinentibus ,

monutrint , fuaferint , docuerint , rejponderint , concefferint , Ulo tempore ,

quo , & de his ipfis , ér de libr$ Auguftano ,
qui nominatur Interim , qualis

e(fet , quafitum fttit & traEtatum. Én dat in onze Taaie aldus luid : Ver-

klaaringe , van 't geene de Godgeleerde van de Hooge Schoole tot Wittenberg,

en andere Leeraaren van deeze Landen, haar , in , en buiten der zelver pro-

vinciade vergaaderingen , en 't onderzoek van zaaken , de Godsdien(t en leere

betreffende , toegevoegd , hebben vermaand
,
geraaden

,
geleerd

,
geantivoord ,

tn toegelaaten , in dien tyd , in Tvelke de ztake van bet Augsburgfche boek,

genaamd bet Interim , verhandeld , en des zelfs boedaanigheid onderzocht

Toierd. Vit de Synodaale acien , en andere handelingen
,
getroii^eljk by mal'

kanderen gebracht , en naarftiglyk by een vergaaderd.

(ƒ>) Vki.AQaSynodicap.V. 1.2. Y.2. Ff.2. Gg.z. Ii.4. O0.2. Zz.r.2. &c.

Nnnn 3) 9 De



men.

(6» KERKELYKE XPI. Boek.

jaar md. 9# De grootfte teegenwerpinge teegen haar, was, datzyde Papiften, in

de Artykelen van de Erf-zonde, van de i^f w///* , en goede -werken , te veel

w"pinj toegeftaan , en voor Adiaphora, ofonzydige zaaken, verklaard hadden, wel-
d«ande-

^e £C^lC{ nict zoodaanig waaren. Zy hadden ook zelfs in die zaaken , welke in

der daad Adiaphora, ofonzydig waaren, de tapijten niets altoos moeten toe-

geeven , en dicrgelijke zaaken meer. (cf) Daarom heeft haare teegen partye

haar ook, met eene grooteheevigheidvanfchcldwoorden, vervolgd, gelijk

als het grootc getal , van de met malkanderen gewifleldetwift- fchriften, ook

wel uit wyft, en de Godgeleerde zelfs bekennen , dathetaanbeidedezyden,

by de zwakke eenc groote ergerniffe, en byde Papiften eenegroote vreugde

verbine- veroorzaakt zoude hebben, (r) En gceven de fchriften zelfs wel te kennen

,

heel;™ dat de yverige Orthodoxi, ofrechtgeloovige , inditftuk, veel meet verbitte-
hnddaar

rjnge a i s de Adiaphoriflen hebben doen zien , en in't byzonder, Nicolaus Ams'

dorf, die zich wel over de lafteringe van zyne wecderpartye , en voomaame-

lijkvan Juftus Menius , heel kwalijk houd, maar hy zelfs heefc niet anders als

vuur en vlam van zich gegeeven. By voorbeeld , hy fchreef : Menius ging

niet anders aan, alsofhyt'ecnemaal met den duivel bezeetenwas, ja erger en

grouwelijker als een al-verflinder , die zich aan den duivel hadde overgegeevcn.

scheid- Hy noemd de andere het loo&e corporaalfchap der Adiaphoriflen. Item
, het

eYbynaa- goddelooze corporaalfchap van Leipüg , enz. is) ]a zy hebben malkanderen

de fchandelijklte toenaamen opentlijk gegeeven , noemende zeekeren Conrettor

met den naame van een dorre Hefs. [t] Ja zy hebben malkanderen wel t'eene-

maal met vechten en fmyten kwaalijk gehandeld, gelijk als 'er van een zeekere

iVittenbergfche Student verhaald werd , dat hy zyn^ige vader , om dat de zel-

ve teegens de vervalfchinge der AdiaphoriHen fprak , zoude geflaagen heb-

ben. («) En wat 'er tot Maagdenburg , in de tyden van deeze Itrydighcedcn ,

is voorgevallen; naamentlijk, dat eenzeeker Predikant, den anderen, inde

kerke, met het mes in de hand, heeft te keer gegaan , en het leeven heeft wil-

len beneemen , zulks is hier vooren al door de fchriften van den Predikant Bar-

tholomeus Strelens verhaald. De meer gemelte Landgraave , Philips van

Heffen, oordeelde hier af, ineenzeekergefchrifr, aan Hartog Johan Frederik,

gelijk het eige handfehrift luid , in de navolgende manieren : Wy vinden God
beeterd, dat de liefde, van weederzyden t'eenemaal verkoud is , nietteegen-

itaande zy malkanderen vriendelijk behooren te vermaanen , verdraagen , en te

lieven: gelijk als Paulus , en de andere i^Apeftelen gedaan hebben, en haare

fchriften ook wel uitwyzen. Ook behoorden bilfyk den eenen met den ande-

ren geduld te hebben , en niettefchelden, ofuithoovaardyeenopgeblaazen-

heid , des anderens eere , en goeden naam te verkorten , dat was loffelyk

,

Chriftelyk, en ftichtelyk: dan zouden haar alle volkeren liever tot de beken-

teniiïe van onze leere begeeven. O God! hoe verkoud is nu noch de liefde by
die geene , welke haar Chiïftenen noemen te zyn \ die geene , welke zoo-
daanige ergernilTen zelfs geeven , zullen voor God , van haar doen reeken-

fchap moeten geeven , en zwaare oordeelen daar over moeten dragen , enz.

10. Uit alle welke omftandigheeden dan klaar genoeg te zien is, dat alle

beide de declen van den Geeft Gods zoo zeer vervreemd zyn gewceft , dat ze

ook zich zelven , en onder malkanderen , uiterlyk voor de wecreld zelve te

fchande gemaakt hebben , en niets minder als Chriftencn , ik zwyge noch

God-
(?) Q/ianderl.c.C.LXXIll. p-ju- &Scripta FlaciijGalli , Amsdorfiinniverfcimpr. Flacii

libellus: Quod hoc tempore nulla penitusmutatio inreligioaefitingratiarnijnpiorumfacicnda

1549. 8. it. Confutatio Duc. Sax. C.1X p.48. ieqq. etc. (r) Ibid. p.yia- W Amsdorf im
Tracl. dafz Juftus Menius fcinevocation und Kirche heimlichverlaiïenund vonder reine Lchre
des Euangelii abgefallen fey. p. %.i. (t) Item in der öffentlichenbeWntnifz der reine Lehrc
undConfutationderjetzigenfchw'armerp.G.i. («) VerzeichnifzderbefchwerlichenPun&en
inD.G. Majors Vorrcdc der Poftil. p.i.
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Godgeleerde geweeft hebben. Hoe Goddeloos en lichtvaardig het 'et nu by J"r MD
;

«ulketwilt-handelingcn, in 't leeven zelve is toe gegaan , zulks hcbbenzemaU
'0,MDC '

kandetcn zelfs, in openbaare fchtiften genoegzaam voor geworpen; waaruit °^
men dan wel licht kan belluiten, dat het'ec onder het gemeene volk, eeven dlubi'

zoo gruuwelyk toe gegaan is , als 't welke decze blinde lcidslicden , na den
kuil , wel gemoed nagevolgd , en daar in meede gevallen zyn* Op deeze wy-
ze ichrcevcn dan eenige van de Adiaphoriflen : Door dien het da» de Adiapho-

riftcn zoo verre gebracht hebben , dat men niets altoos meer teegens hunne ver*

valfebingen , fpreeken , fchryven , noch drukken mag , zoo koomen hunne jonge

Faapen, en Studenten na beneeden /«Ooftenryk, Mahren, en Hungaryc. Op

de eene plaatze vergiftige» z>y de menfehen met de Calvinifche zvermerye ,

aan een ander oort , met de verval'fchingen , die ze, (gelyk zy zeggen j) van
hunne Meeflers geleerd hebben , en zy leeven daar by , ten deele , zeer goed

, Adiaphoriltifch en Epicurifch. En verder , het U üneereldkundig , koe licht

en goddeloos veele. zich onder hen met de ontucht
, fpeelen , God fchenden , la*

Vfleren , vloeken , vol zuipen , en andere ontuchtige reedenen en gebaar hou-

t den. En noch moetenze enkele vroome kinderen zyn , hunne Meeflers gehoor*

zaamen , wanneer ze maar de doolmgen meede helpen verdeedigen , en memand
moet ongelyk hebben , als alleen die geene , -welke van hunnen Meefter , den

Heere Chrifius, niet billen afwyken. Maar dit doet de Adiaphoriftiicheleerc

van de vrye Tville , dat die lieden geene blokken zyn , en dat zich niemand zoo

heel naauT» aan den heemel kan houden, (x)

11. Men ziet dan wel uit alle deeze woorden, en meer andere befcheiden , önheiid

dat de Adiaphoriflen zich by de grootc Heeren gevoegd hebben , als welke in
"*""

deeze veranderinge des Godsdienfts een welgevallen hadden, en die de zelve,

door oopentlykc beveelen , aan hunne onderdaanen hebben voorgefchreeven.

Gelyk als dan in 't byzonder van Kemvorft Maurits bekend is , dat hy het Leip-

ziger Interim , het welke de Wittenbergfche en Leipziger Godgeleerde hadden

opgefteld , aan zyne Standen en Predikers bevoolen hadde, na te koomen,
en wie zich daar teegen zoude willen ftellen, gedreigd hadde te ftraften. {y

)

Het welke dan waarlyk de andere party e geweldig verdroot, die ook daarom
de9 te vieriger daar op los gingen. Gelyk als dan een zceker vriend van Me-
lanththon wydloopigklaagd: Dat men de Meiflenze Godgeleerde , in alle hun-

ne Voorden en "werken hadde gelafterd , en ook den overleeden Hartog , Georg

van Anhalt j zelfs niet verfchoond , dat men Maar by eenen byzonderen yver

voorgevend < en veele voornaame perzoonen ook daar meede geblinddoekt had-

de , voornaamelyk het gemeene volk , met die ongehoorde naamen , die het

niet verftond , byfler en dooiende gemaakt, (z) Maar zoo gevaarlyk , en Gewied

gruwclyk als toen ter tyd, en verder heen , deezenftryd gemaakt is, en de /Mr- Ittó

tyen malkanderen verketterd hebben : zoo gering pleegen die hier na de Godge-
ftryd'

leerde te maaken , wanneer de eerfte vierigheid een weinig onder hen hadde op-

gehouden. Desweegen reeds al omtrent het einde der voorige eeuwe daar over Geio*

geoordeeld wierd : Dat de Godgeleerde daar by iets menfehelyks aan zich had-
chend '

den laaten zien , en van den regel der heilzaame Voorden af laaten voeren, (a)

Het welke dan noch andere naderhand herhaald , (b) en alzoo die geene , wel-

ke voor deezen met louter duivelen hier by uitvoeren , niet toegeftemd gehad

hebben.

i z. By deeze ftoffevan de zoo genaamde Adiaphora konnen wy heel gevoe-

gclykdc Hiflorie vanden Almanach-flryd kortelyk meede voegen, en wel zoo ££%.&
( Nnnn 4) veel,

(*) ImvcrzcichnufzderVortede&c.p. i. (y) Sleidanus&excoOfianderl.c.p.j-ij. (z.)Ca-

mcrar. l.c.n.LXXXIII p. 291. (a) Ofiander I. c.p.$-i4 (b) Kromayerus Hift. Eccl.p.fS?.

Conf.omninoSchliuTelburgCat.Her, L.XIIl. Afla Synodic» praf.Ttroan. Colloquium Alten*

burg &c.
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' vce^ » a ^s ^e eigentlyk tot de Kerkelyke Hiftorie gehoord. Het is bekent , dat

men al van lange tyden af, op een bekwaam reglement van den Almanach be-

dacht is geweeft, zoo dat noch in de xv. ecuwe op de Ba&elze en Coftnitze

Concilie», diergelyke zaakcn , alhoewel zonder eenige uitwcrkinge op het u-
pyt zyn gekoomen. Eindclyk heeft Paus Gregorius de dertiende het met ernft

aangegreepen , en door onderfcheidene Wiskundige , den Gregoruanfcben , of

nieuwen Almanach, nu aan veele plaatzen gewoonelyklaaten invoeren. Maat
op dat zich in'tbyzonder óeDuitfche, tot bewys van hunne aloude vryheid,

hier inne niet teegen hem aan kanten mochten, zoo prees hyin't jaar 1582.

deezen K_Almanach , den Keizer Rudolphus de tweede , zeer hoog aan , die hem
ook authoritate publica , zoude invoeren en vaftftellen. Maar alhoewel , zoo

wel in de Keizerlyke Erflanden, als in de andere Roomfch Catholyke plaatzen,

door gantfeh Europa , daar teegen gcene teegenfpreekinge gevonden wierd

;

zoo protefteerde echter het Saxifche huis , beneevens de andere Proteftantfche

Standen , daar teegen. Hunne reedenen fteunden meeftendeels op de inzichten

van hunne vryheid , welke zy ook hier inne niet weg geeven wilden , voornaa-

mentlyk , om dat de Paus deeze zaak zoo fcherp en y verig ,
ja , op ftrafïe van

den Ban , aan drong. De andere beweegreedenen , alzoo ze , zoo wel uit de

WiskunH , als andere oorfprongen genoomen waaren , zyn in de daar over uit-

gegeevene fchrifren wytloopig te leezen. (c) De Roomfch-Catholyke hebben

zich wel, by deeze voor oogen gefielde teegenfpraake , naderhand dikmaals

bemoeid, om de Proteftanten, tot aanneeminge van den nieuwen Almanach

te beweegen ,
gelyk als noch in 't jaar 1613. Keizer Matthias , op den Ryksdag

te Regensburg deed, enwatlaater, Tcrdwand de tweede, in 't jaar 16 1&. ge-

lyk ook Keizer Leopold, indejaaren 1664. en76. Maar, tot deezen tyd toe,

te vergeefs, {d) Zoo dat ook den arbeid van die Schry vers, tot deezen tyd

toe, te vergeefs is geweeft, welke een Middel-Almanach hebben uitgevon-

den, om ze beide daar door te vereenigen, (e)

umi. 13- Maar deeze zaake is ook op zommige plaatzen , niet zonder onruft e»

ftryd"Ie
oproer afgeloopen , voornaamentlyk in beide de fteeden , Augsburg en Riga.-

Riss- In de laatfte plaats hadde den Raad , en het Lutberfche Minifterium , op hec

bevel van den Kooning van Poolen , als hunnen Landsheerc , den nieuwen Al-
manach reeds al aangenoomen , zoo dat men niets minder als een oproer hier

uit te gemoet zag. Maar het gemeene volk wierd van eenige in 't heimelyk zoo
zeer opgeftookt , dat het zich oopentlyk daar teegen aankante, en, noch ter

Kerke, noch ten Avondmaal ging; hier tcegen nu liepen zy, opKers-tyd,
in 't jaar 1584. tczaamen in de Kerk, alwaar de School-Retïor, Mr. joh. Ri-

vius met hen zong , en eene predikatie voor hen las» Deezen handel verdroot

den Kooninglyke Burggraave zeer, byzonder daar de Reclor, voor zyne fcholieren

in de fchoole , aangevangen hadde te prediken , alwaar zich ook veele burgers

gevonden hebben , derhalven liet hy hem op 't Raadhuis vaft zetten. Maar
hier over rechten de fchoolieren , neevens het gemeene volk , een gruwelyk
oproer aan, beftormden het Raadhuis, en braaken het met geweld op , haal-

denden Rector daar uit: daar na liepenze na de huizen van den Burggraave en

Syndi-

(c) Vid.GrcgOTÜXlir. Conllitutio ap. Goldaftum Tom. III. Confl Imp.p. 5-77. fcq&fcripta
SethiCalvilii, Henr. Buntingir, Herlicii, Moerlini, Vicgae, &imprimisScaligcr , dcadvhos
Pauli Guldini Defcnfio contra Calviiiurr», Oétaviani Marini Statera temporum. Hugolini Ma-
telli clavis Calendarii & Aflèrtio S.Tcmporara, Clavius, Scultetus, Pctavius, Ricciolius&c.

dcHiftoriaconf.Thuanus I.LXXVI. p.j79- D.Chytrsus l.XXV. Sax.p.7"-frqq- Metcra-
nas 1. XI. Hift. Belg. G. Fabricius 1. IX. Orig. Sax. p. 130. &c. (d) Vid. Schiltcrus de libert.

Eccl.Germ.lib. V'll.c. 12. p. 1072. Theatr. Europsei Tom.I. p.nox. ótomninoTobiasPfan-
neros lib VII. Hiltor. Comit.Imp. (e) Vid. Jac. Ekrodii Mittelcalender A. 1654. cdit. &Joh.
Henrich Vogts vergleich und vereinigung desJulian.undGregor.Calcnders incinsnLeopoldi-

sifchenReichsCalcndcr. Harob. 166S. &c.
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Syndicns , beftormden en plondcrden die, ja verfchoondcn ook hunnen cigc- J^md.

non Pharbeer , Georgius Neuner niet , wiens huis zy desgelyks beftormden ,
U

en hem j
ammerlyk affloegen. Zy vielen ook daar na den Raad zoo lang moeyc-

lyk, tot dat de nieuwe Almanach weder afgefchaft en vernietigt wierd. Maar
de Kooning nam deeze zaakc zeer hoog op , beflocgdeftad ineen groote geld-

boete, en liet zich naauwelyks weerhouden, dat hy haar met gewaapendcr-

hand niet aan tafte. (ƒ) Zoo dat deeze Predikers , by hunne eigene toehoor-

ders, moeftcn beproeven , en de proeve zien, of'zy rechte Euangelifche chri

-

{tenen , of Barbarifcbe Heidenen waaren.

1 4. Maar noch een veel erger allarm ontftond 'er in Augsburg , over deeze Te au2 -.-

nieuwe Almanach. Aldaar waaren , in den Raad, de meefte Roomfcb-Catho-
burs '

lyk , welke alle daar toe ftemden , dat den Keyzer hier inne gehoorzaamt moeft

werden. Hier teegen protegeerden de burgers meeftendeels, als Lutberaanen

,

tecgensdit befluit, keerden zich tot de kaamer van Spiers , en brachten ook
daadiglyks een Decreet te wcegc, door het welke zy by de oude Almanacb , ecven

als de andere Augsburgfcbe Confesfions - verwanten , blyven mochten. De
Raad deed een teegen-bericht aan die kaamer, en bragt deeze navolgende ree-

denen by, waar op ook het eerftc Decreet, in 't jaar 1584. vvceder vernietigt

wietd : „Deeze zaake is niet rnere Jpiritualis
, (enkel geeftelyk,) maar ze

„ heeft ook haare vernuftige oorzaaken , en zy ftrekt niet alleen tot onderhou-

„ dingc vaneene goede politic, ruft, vreede, envertrouwelykheidtufichendc

„inwoonders van een Stad, daar in de beide in 't Heilige Ryk toegelaatene Re-

,j!gun in 't gebruik zyn; maar ze is ook tot voortzettinge der hanteeringe,

„burgerlyke neeringe, en koopmanfehappen , (zonder welke geen burgedyk

„weezen altoos inderdaadbeftaankan,) zeerdienftig, ommetdenabuuren,

„ tot den toevoer van dagelykfche mondkoft , houdinge en bezoekinge der

„ jaarmarkten , die op zeekere tyden en vierdagen vaft gefteld zyn , eene gelyk-

„hcid te onderhouden, doch het geweeten is daar in 't minfte niet aangebon-

den, of 'er tien dagen vroeger of laater, het Pafcha, en andere gewoonely-

„ke heilige dagen, gevierd en onderhouden werden, waar inne, als in een

„middelbaare zaake , de Tveereldlyke Overigheid, na geleegentheid van tyd,

„plaats, enperzoonen, wel maat en order geeven , enveranderingeinmaa-

„ ken mag, het welke de onderdaanen ook , met een zuiver, goed, enonge-

,, kweft gemoed, wel konnen nakoomen, en zich daar gantfeh niet teegen

,, behooren aan te kanten: door dien de leere van het heilige Euangclium , in

„deweereldlykeftanden ftaatszaaken, geene veranderingelyd, en de onder-

,,daanen haare overigheid in dat alles , wat niet teegen Gods gebod is , ook
.,weegens het geweeten zelfs, fchuldigiste gehoorzaamen : gelykalsdanook

,, vreemde Natiën, die het Paufdom niet aanhangen, evenwel opdenuver-

„ haalde en andere ftaatkundige oorzaaken meer , deeze nieuwe Almanach,

„ zonder eenige de minfte kvvetzinge hunnes geweetens gebruiken, (g

)

15. Nu hadden zich in veelc andere Ryksfteeden , de Lutherfche Predikers,

in deeze zaak meeft gefchikt , en de zelve , als eene burgerlyke handeling aange-

zic-.i, en die ook alzoo aangenoomen Maar de Deeken toen ter tyd in Augsburg,

Dr. Gecrg Mylius, of Muller, ftelde zich hier in alleen zeer heftig teegen den

Raad, en verklaarde zich, neevens zyne Amptgenooten , datzy, inkerke-

lykezaaken, Feeftdagen, endiergelyke, den nieuwen Almanach niet wilden

na koomen. Derhalven verkondigden zy in 't jaar 1 f84. den 24. May, op alle

de

(ƒ) Vid.Dav.Chytrxusl. XXVII. p. 7 j6. feqq.773. Thaan. l.XXCII.Hirtor.Bucholzerus
Ind Chron. p. 687. L. Ofiand. H. E. I. IV. c.21. p. 967. Kippingius Supplem. Hiftor. Eccl.

Pappip. 5-4. (g) Vid. Scriptum der Herren Pfkger und geheimen Rathezu Augsburg wahrhaf-
icr Gegcnbericht der Augsburgfchcn handel, und gegründtem widemeibuogD. G.Mullcrsfa-
mofcDgcdichts (an.ijS?.) P.Y4.
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j»«rMD. de Prcdikftoelen , dat zyop den 28. van die Maand, eerft het FeeftderHee-
'.ucMDC.

meivaart wilden houden , het welke de Catholyken nu reeds al voor een Maand
gevierd hadden. Dit onderdaan der Predikers nam den Raad zeer kwaalyk,

cn,dewyl de meefte fchuld van deeze zaak aan Dr. Mylitts toegefchreeven wierd,

zoo maakte men met hem een kort proces. Zy lieten hem tcrftond 's anderen

daags zyn dienft en wedde op zeggen 3 zonden hem een waagen voor zyn deur

,

daar hy op gaan zitten , en uit de Stad vertrekken moeit. Hy zelfs heeft na-

derhand de omftandigheeden van dit Proces , ineen eigen gefchrift, onderden

tytel van Polityken handel , befchreeven , maar door dien ik dat niet machtig

heb konnen worden , en maar alleen het reeds aangeroerde teegen-bericht van

de Augsburgfche Raad in handen hebbe, zoo zal ik daar uit het aanmerkens-

waardigfte hier by voegen , daar dan het verhaal van Myliu* meede vergeleeken

kan werden. De uitfpraake van de Augsburgfche Stadvoogd, bericht het vol-

gende. Wanneer hy in den naame des Raads , het booven gedachte aan
Dr.Mylius moeft gaan aan zeggen, zoo hadde zyne vrouwe en kinderen zulk

een gefchrecuw op de ftraat aan gerecht , dat de burgers met hoopen te zaamen
liepen, en veele gewaapend uit kwaamen. Als nu Dr. Muller op den waagen
bykans aan de poort was gekoomen , en dat hy met zyne zwaagers , die met
hem op den waagen zaten , overluid begon te zingen , Op u heb ik gehoopt o

Heere. zoo was het volk op den waagen aan gevallen , hadden den voerman
daar af geworpen , en Dr. Mylius was zelfs onder het gedrang weg geraakt

,

zoo dat hem niemand weeder vinden konde. Hoe wel hy nu den Stadvoogd

met eede te vooren toegezegd hadde, den Raad te zullen gehoorzaamen , en
zich gewillig uit de Stad te hiaten brengen, zoo heeft men hem doch hier na
niet weeder konnen vinden. Maar het volk heeft zich ondertuflehen , op vee-

Ie plaatzen in de Stad, gewaapend, in (lag ordegcfteld, ook den Stadvoogd

zelfs door den arm gefchooten , en veel meer andere moctwil bedree-

ven. (h)

1 6. Dr. Muller zoude daar op , volgens het bericht , van een dienltmaagd

zyn verborgen , en in vrouwe kleedercn , uit de Stad gebragt gewor-
den. (?) Toen hadde hy zich een gantfeh jaar lang , te TJlm opgehouden ,

tot dat hy, te ivittenberg
y

tot de Theologifche Profesfie beroepen wierd: van
waarhy, in'tjaar 1589. na Jena, en in'tjaar 1603. wederom na Wïttenberg

was getrokken , alwaar hy in 't jaar 1607. is geftorven. (k) .
De gedachte

Augsburgfche Raad nu, heeft in des zelfs Teegenbericht , zich weegens veele

punten, beleedigd gevonden , zoowel, watzynebedryvente K^Augsburg aan
gaat, als het uitgegeevene verhaal , waarin zy hem over 154. onwaarheeden
befchuldigen. En alhoewel zy , in waarheid, haare herts-tochten daar inne

ook merkelyk te kennen geeven ; zoo zyn daar ook veele baarblykelyke om-
ftandigheeden in begreepen, welke aan de Catholyke tot geene geringe erger-

'

niffe en voorwerp hebben konnen dienen. Om nu maar iets hier van te mel-
den, zoo klaagd den Raad hier en daar over Dr.Mylius zyne groote heevig-

heid , en oproerigc Predikatie» tcegen den Raad , waar door de burgers tee-

gens haare overigheid zeer opgehift geworden waaren , zoo dat ze daar door
oopentlyk ongehoorzaam en wederfpannig wierden. Onder anderen werd 'er

het navolgende voorval hier van vertelt : Wanneer by de opgereezene Alma-
nach-ftryd de gemeene man teegens de Overigheid op het hoogste verbitterdge-

tnaakt, en het zelve geheel en al overreed T»af
y dat het t'eenemad met haa-

ren Godsdienjl gedaan Tvtts , en dat de Catholyke Overigheid , door het

op-

(h) Vid.Augsburg.Gegenbericht, Append. p.Bb4. feqq. (1) Martin. Crufius Annal.Sue?1
,.'

l.XL P.III. p.789. (*) Vid. Micrcl. H. E. l.III. p.399. Freher.Theat. V. Wuft. p.345»
Scrateman Th.H. p. 1104. &c
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vpftookcn der Jcfuiten , al lange niet anders in den zin haddc gehad , en nu jaarMDi

noch hadde , zoo was het licht de Euangelifche burgerfchap , om de gemeente
cotMDC'

in 't harnas te brengen , noch daar aan gemifi , dat men hen de grootfie vree-

ze voor hunne aanftaande gewijfe ondergang noch moe(ie aan jaagen , ofzy
daar door ( men kan htt anders niet achten ) tot eenen openbaaren op(land te

brengen mochten zyn , het geene volgens de hoope van veele menfehen , velyk

«Is Dr. Mullers zendbrieven, «/>Ulm Wel te kennen geeven , het middel had-
den moogen zyn, om de Catholyke Overigheid , of uit de Stad tejaagen, of
t'eenemaal om 't leeven te brengen, Alzoo is 'er een gerucht ontftaan , dat

men op den dag van de H Apoftclen , Simon en Judas , alle de Euangelifche

: binnen Augsburg zoude overvallen en vermoorden. Niemand onder de Predi-

rii kanten heeft dit goddeloos en leugenachtig verdichtzei teegen gejprooken , maar
ieder een heeft daar toe geholpen , dat het vermeerderd wierd , en aan-

, Wiefch : van den tredikftoei heeft men ook veel klaageijk en jammerlyk ge-

fchrey , eenige weeken lang , dagelyks gehoord , het welke de gemeene man oor-

. zaake heeft gegeeven , om dat geene ook te gcloovcn , wat hunne voorftanders ,

dis die, om hun onverftand, niet liegen of doelen konden, (Want zy zouden het

ook , van weegen hunnen ftand en ampt , niet doen,) zelfs al voor gewis he-

't %orgd , en daar teegen ook het gemeene gebed dies te yveriger aan gefield heb-

\ ben. Hier op is terftond in de Stad zulk cene toeruftinge van teegenweer
$

. {gelyk het de naam gehad heeft ,) gefchied, dat de vermoogenfte burgers hun-

ne wooningen op 't hoogste hebben beginnen met keetenen te (luiten , te Naaten

1 bewaaren , te vertimmeren , en niet alleen met cene meenigte van roers , en

1 borftweeringen > te laaten voorzien , maar ook , knechten in de huizen , met

\ ten goed onderhoud van (pys en geld , aan te neemen , en zich niet anders aan-

gefteld , als of de Burgers van de Turken beleegerd geweeft waaren : en alzoo

moeft men doen , Wanneer men de Catholyken by den gemeenen man gehaat

wilde maaken , op dat de Predikanten hun oogmerk en wraake , door het mid-

del der gemeene huife , underftant , en toedoen $ mochten verkrygen. Daar is

ten zeekere ftraat al hier , alwaar de burgers eenige honderden roers , van al-

lerlye zoort toebereid hadden, die zy nu noch by zich hebben. (I)

17. De Raad aldaar klaagd verder , dat Dr.Mylius in zyne Predikatien,

zeer veel, aangaande het onderfcheid van een aangebooren en verkoore ove-

righeid ,
gepredikt , en van deeze laatfte zoort gezegt heeft , dat men die wel

konde af-fchaffen ; het welke dan voor het rouwe volk , -eene gewenfehte al-

larm-blaazinge tot oproer, moorden, en bloedvergieten geweeft was. De
Catholyke Overigheid heeft hy , beneevens de andere Predikers, gemeene-

]yk Goddelooze en verdoemde vyanden der waarheid , duivels leedemaaten , ty-

rannen , vervolgers der waarheid , en huichelaars genoemd : van welke zy

dan oordeelen : dat zulke fmaad-Woorden niets goeds aan richteden
, geen lief- ,

de , zachtmoedigheid , vriendelykheid , of burgerlyke ommegang plant'eden ,

maar zy hadden tujfchen de verbondene van beide de Religiën, in deftad y

alle het onderlinge vertrouwen , vriendfehap , en ftaatkundige vreede,

t'eenemaal doen ophouden , en de Overigheid maar gehaat en veracht gemaakt.

De lieden Waaren na een yder predikatie , noch bitterder na huis gegaan, en

wanneer men van het Avondmaal gekoomen was , zoo hadde men befyeurd,

hoe in 't gemeen die geene , welke zich voor lieten ftaan , de befte Chridenen

te zyn , de allermeefte afkeer , en vyandlykheeden t&gens de Catholyke lieten

blyken. (m) Zy naamen het hem ook zeer kwaalyk af, dat hy zyne wedde te

Augsburg , van 400. fl. een fpot-geld genoemd haddc , en zy zeggen ; Deeze»

Dottor was veel duurder , als de Apoftelen zelfs , die met weinig vergenoegd

"Wad"

(/) Gcgenbcricht p.tit.4. 0») Ibid- p. tit. 3»
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jarMD. naaren. (») Insgelyksook, dat hy des Raadskleeder-ordeninge voor onnoo

dig uitgemaakt heeft , waar door zy hem befchuldigen , dat hy een aangenaan

weereld-prediker is geweeft , en zich door de wyven, die hy in haare hovaar

dye verfterkt heeft , by de mannen hadde bemind gemaakt , gelyk als dar

Ook de gantfche ftryd , maar een Predikanten, en vvyven-ftryd gewcef

Was. (o)

is. Wat nu de overige omftandigheeden aangaat , zoo hebben de ande-;

re Predikanten , na Dr. Mullers affcheid , zich gevoegd , en den nieuwer;

Almanach in hunne kerken aangenoomen , en is de ftryd , van de Wurtenberg-

fche ea Ulmze Afgezondenen , alzoo bygelegt geworden , dat de Preediker»:

plegtiglyk op den Predikftoel geprotefieert hebben, dat zyhicr inne niet den

Paus, maarden Keyzer volgden, waar meede het dan voor deeze reis bedaard

is geworden. Maar de Raad klaagde verder , dat Dr. Mylius , van Ulm ,i

door zyn geduurig fchryven , deezen vreede te rugge wilde dryven , waar doori

ook de zelve niet lange duurde. Want het Minifterium , en de Ouderlingen ,i

ftonden na het recht van 't verkiezen en beroepen der Predikers , het geene de

Raad zich zelfs aanmaatigde , Waar over het, in 't jaar 1586. tot zulk een

uiterfte kwam , datdeRaad, opden 13. July, alle de Lutherfcbe Priefters op:

een maal afzette, en voor zonnen ondergang ter Stad uit joeg, cnookinhuir
plaats terftond andere Lutherfcbe Predikers, van Neurenberg, en elders, be-

riep. Maar het volk was hier over zoo misnoegd , dat het in langen tyd,

noch in de kerke , noch ten Avondmaal kwam, alzoo, dat de Raad genood-
j

zaakt wierd, de nieuwe Predikers, allengskens, op eene bekwaame vvyzej

weeder af te fchaffen, en anderen in haare plaatze te beroepen. Welke on-t

eenigheid veele jaaren na malkanderen , noch altyd geduurd heeft , zoo du
\

zeer veel burgers die Predikers , noch eeren , noch erkennen wilden , waar
i

meede men dan ook elders kwaalyk te vrecden is geweeft. (/>) En alzoo mocht
dit nochmaals wel een aanmerkelyk treurfpel heeten , het welke, doorwaare

I

wysheid , zachtmoedigheid , en ootmoedigheid der belang neemende , bui- I

ten alle twyftel , wel voorgekoomen , en daar meede te gelyk , die groote i

ergerniffe en het kwaad , zoo wel by het arme onweetendc volk , als de
1

andere partyen, welkeopdebedryven der Lutheraanen een fcherp ooge had-
|

den , afgewend hadde konnen geweeft zyn.

(«) Gegenbcricht p.a. (0 P- 1-4- (ƒ) Vid.Ofiander. l.c. P.97J. &Au<2oresdi<3ï.

Het
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Jaar MD.

' tot MUr.

HET ZEEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de 31ajorijlen.

* *;

AAn de nu verhaalde ftrydigheyd hing ook, die , van de qoede veer- BcRin d"JJ/Jll 1
Vtaage na

ken, en der zelver noodxirndigheyd , welke \vy nu eens kortelyk zul- ^^de

len gaan bezien , welke ook al voor Dr. Majors tyd op het tapyt gekoo-

men was , maar die hier na , in zynen tyd , het allermeefte verhandelt

geworden is. Want van Lnther wierd al in 't Jaar 1537 een woorden-
itryd hier over gehouden , waar uyt men wel ziet , dat al toen ter tyd

deeze vraage van zommige opgeworpen was. Na dien tyd heeft inzon-

derheyd het gedachte Interim deezen ftryd weeder opgewekt , wanneer
men , in het artykel van de liefde en goede werken , deeze woorden ge-

field heeft: „Verders, alhoewel de werken, die van God bevoolen zyn,

„als noodig ter zaaligheyd , byzonderlyk gedreeven moeten werden,
„volgens de woorden: Wilt gy ten lecven ingaan , zoo onderhoud de
„gebooden : zoo moeten ook die gecne aangepreezen werden , welke by
„die gebooden nog gevoegt zyn, en die ookGodzaaliglyk en wel voor-

„genoomen werden. Wanneer nu de gedachte Meiffenfche Godgeleer-

de, over deeze woorden , onder anderen , eene verklaaringe maakten ,

en dit voordel , niemand vjerd zonder goede wïfken zaalig , verdeedig-

den , zoo begon hunne teegenpartye die daarom ook voort te weeder-

leggen. (a)

2. Eyndelyk fchreef Dr. Georg Major toen ter tyd Profejjor Theologie Majors <M-

te Wittenberg , in 't Jaar 1552 , een boek teegen Nicolaas van Amsdorf,
I)Jcnis '

en in 't volgende Jaar, nog een, van Paidus bekeermge, waar in hy dee-

ze leerftellingen op de zelve wyze herhaalde. Deeze Major nu was een zyn i«-

leerling van Lnther, en aan hem zeer lief geweeft, dieook op zyne aan-
Ten-

beveelinge,/?ft?ör inde Schoole te Maagdenburg , al in 't Jaar 1529, was
geworden , alwaar Lnther zyne trouwe zeer hooglykgeroemt heeft. (£}
Zeeven jaaren daar na wierd hy Superintendent te Eisleben ,daar hyegter

niet lange bleef, maar naar JVittenberg trok , en aldaar Docïor en Pro-

fejjor wierd. In den Smalkaldifchen oorlog moeit hy met de zynen in bal-

lingfchap gaan , daar hy dan een tyd lang , van Hertog Atiguftus , tot

Hof-prediker aangeftelt, en naderhand, in het Graaffchap Mansfeld ,van

den Keurvorjl, tot de opzigt der Kerken verordineert is geworden, tot

dat hy in 't Jaar 1552 weeder te JVittenberg kwam , alwaar deezen ftryd

dan aanging. (f) Maar als hy de gedachte fchriften uytgaf , zoo hebben

Flacius , Amsdorf, Gallus, en andere , zig terftont daar heftig teegen

aangekant , gelyk als wy nu haaft zullen gaan hooren. Een toen ter tyd

leevende Lyf Artz van den Keurvorfl Johan Fredrik wilde verzeekeren ,

dat Major , van Dr. Kommerjiad , Raads-heer van Keurvorfi Mau-
utz , daar toe bepraat geworden was , dat hy deeze ftellinge , op den
Predikftoel, en elders voortgebragt hadde, op dat zy de Papijlenyxm't

Hof, dies te beeter daar door vleijen konden : maar welke verhaalinge

ik aan zyn plaats laate. (d)

3. Wat nu de leere aan zig zelven aangaat, die zoude in de navolgen- l«'-

. . 77. Deel- O o 00 de
pun"n '

.

-(*) Vid. omnino Schlüflelburg. Cat. Hxr. lib. vu. p. 28. fcqq. & nominandi. (f>) Vid. Epi-

fiolacjus ap. Scckendorfium lib. i n. p. 62. (f) Mclck. Adami & ex eo Freher. Theatr. Vir.

Illüllr. p. 235-. (d) Ratzenberger. 1. c. p. 32.
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de ftellingen beftaan hebben : De goede werken zyn noodig ter zaaligheid;

Niemand is zonder ^de goede werken zaalig geworden : Het is onmoogelyk ,

dat een menfch zondèr~g££tie werken , zaalig kan werden. Zyne eygene

woorden hier van werden aldus verhaald , welke een zeeker yveraar god-
deloos en godslafterlyk noemt: „Dit bekenne ik , dat ik voor deezen
„geleert hebbe, en nu nog leere, en voortaan al myn leeven zoo leeren

„ zal , dat de goede werken ter zaaligheyd noodig zyn , en ik zegge
„opentlyk, met duydelyke klaare woorden , dat niemand door booze
„werken zaalig werd, en dat ook niemand zonder goede werken zaalig

„ werd, en ik zegge nog meer, dat al wie anders leert , ook zelfs een

„Engel uyt den Heemel, die is vervloekt. Item, Daarom is het onmoo-
„gelyk, dat een menfch zonder goede werken kan zaalig werden, (ej

Deeze zyne woorden zyn niet alleen van hem zelfs, maar ook van ande-
ren, alzoo verzagt en verklaart geworden , dat hy aan de goede werken
geen verdien/ie nog oorzaake ter zaaligheid toegelegt heeft. Het welke ook
verfcheydene Godgeleerde naderhand herhaalt en ennnert hebben

; ( f)
van waar het ook zyne aanklaagers zeer verdrooten heeft , dat veele van
hen opentlyk getuygt hebben ,dat Major openbaarlyk angelyk gefchiede. (gj
Maar wy zullen liever zyne eygene woorden daar van eens gaan bezien,

waar uyt men zelfs de zaak beflechten kan.

„ 4. Dewyle my de Flaciaanfche partye , weegens de noodwendigheid

„ der goede werken in de weedergeboorene grouwelyk aangeklaagt , en
„duyvelfch overgehaalt heeft , ook my befchuldigt , als of ik geleerd

„hadde, dat de goede werken ter zaaligheid noodig zyn , in zulk een

„ zin , dat volgens der Papifien en Origemaanfche Synecdoche (vervan-

,, ginge) de werken met en neevens het geloove de vergeevinge der zon-

aren verdienen, en eene oorzaake der rechtvaardigmaakinge voor God
„ zyn : alzoo betuyge ik voor God , dat ze my het hoogfte onrecht aan-

„ doen , en gedaan hebben , waar ze my voor den richterltoel van Gods
„Zoon reekenfchap van zullen moeten geeven , aan wien ik in deezen

„ mynen hoogen ouderdom , als aan den rechtvaardigden Rechter en

„herten kenner, die in myn binnenfte ziet, my béroepe. Ik hebbe nooic

„of gemeent, of geleert, dat de werken eenige oorzaake der rechtvaar-

„digmaakinge zyn , maar met de geduurige overeenkoominge der H.
„Schrift en der algemeene Kerken Chrijii , hebbe ik het daar vooraltyd
„gehouden en ook geleert, dat de gantfche weldaad der verloilinge en

„ zaali.gmaakinge., uyt loutere genaade gefchied , dat ze alleen aan Gods
„barmhertigheyd, en de verdienfte zynes Zoons , onzes eenigen Hey-
„lands Je/u Chrifti toe te fchryven is, en dat ze alleen door het geloove
„aangenoomen werd. Maar ik hebbe wel duydelyk betuygt , dat ik

„deeze ftellinge, de werken zyn noodig ter zaaligheyd , voortaan niet

„meer gebruyken zal , door dien die met haare dubbelzinnigheyd

„zommige geftooten heeft. In deeze bekenteniffe zal ik met Godes.

„hulpe leeven en fterven , ik die met myn eene voet nu al in het graf

„ga, en met dit geweeten wil ik voor den richterftoel des Zoons Gods
„treeden, den welken, dewylè hy alle myne gedachten en werken weet,

„het ook bewuftis,dat ik nooit iets het geringde van zyne eereengoed-

„heyd h'em onttrokken hebbe, maar dat my van myne vyanden valfche-

„lyk de fchuld daar van nagegeeven werd. (h)

5*

(e) lm buch widcr AmsdorfFenn p. C. 1. & ex co ap. SchlüiTclburg. 1. c. p. 29. (ƒ) Dreflè-

rus Millen. vi. p. 2.03. Chrift. Matthix Theatr. Hift. p. 1029. & alii. (%) SchlütTelburg. I. c.

p. 388. (b) In ConrórioneFa&ione Httotica de Stam &c.& CoiifelTïonc D- G. Majoris reci-

tata Anno 15-07. Tom. 1. Opcrum ejus pag. 1203. &mTum. «vu. Scriptorum Publ. Witteb.

p. X. 4.
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5. Uyt deeze duydelyke verklaaringe van Major is dan zoo wel zyne Ja3r

meeninge, als ook de oorzaakc re kennen, waarom hy zich in 't laatlte
""*

voor deeze ftrydigen vooritellinge gewacht, en de van Jacobus An-
drea opgeirelde Artykelen , in 't Jaar 1569. onderichreeven heeft. (1) °.nthou-

Want gelyk als de verftandige heel wel aanmerken, zoo is hyhet inden ^"voorig"

grond met de anderen eens geweeit , en hebben maar alleen die ?eene, nST
>fi"

welke hem daarom verworpen hebben , zyne woorden op een vreemde
en Papifle zin getrokken. Gelyk als dan ook zyn goed oogmerk daar G°«*em.

by niet te loochenen is , het welke zyne teegenpartyenzelfs uyt zyne
2 ' 6C

ichrifren ook aangemerkt hebben : hy heeft naamentlyk met zulke heden
moeten kampen , die door eene val/ebt vryheid de menjehen tot ee?t Epicu- T«g«"s <*e

nlch keven ver'eyd hadden , desweegen hy dan de noodzaakelykheyd der %$«?'
goede werken heeft moeten verdeedigen. (k) Diergelyke aan zich zelven ,y

u

.

ychcIe~

oprechte inzichten en trouwe waarfc houwingen, voor de gewoonelyke
geruftheyd, en het Papifte opus operatiim of ichyn-werk, in zyne fchnf-
ten wel te vinden zyn , waar uyt ik maar eenige tot een proef al-

hier by brengen zal.

6. Alzoo ichryft hy dan naar de onderrechtinge der Mansfeldfche Pre- Sch
>"V

dikers: ,,Gy moet het niet daar voor houden , dat het u tot de zaalif- uu'thcr"

j, heyd genoeg is, dat gy zoo wat gelooft hebt, en ter Kerke gekoomen
°he '

„zyt, gelyk als het de prys-loopers niet genoeg is te loopen , maar dat
„het ook van nooden is, tot aan den prys te fpoeden, en alles te doen,
5, op dat ze dien verkrygen moogen. En verder: „Alhoewel alle de ge-

„ loovige onder den kring des geloofs begreepen zyn , zoo zullen doch
„de geene die oprecht leeven , alleen de heemelfche belooninge ver-

„ werven. En wyder : ,, Het is niet genoeg het geloove te hebben , en
-,3 eeniger\vyze te kampen, maar by aldien wy ons niet alzoo in'tloopen

„ oeffenen , dat wyons tot aan het doel toe onverwinnelyk houden, en tot

„aan het voorgeftelde loon komen, zoo zullen wygantfch niet verkrygen.

Waar over de Predikers aldus oordeelen : „ Wanneer nu deeze en veele o r<j«i

„andere reedenen in D. Majors boeken niet genoeg beweezen, dat hyde geT
Ke~

„meeninge der Papiflen in zyne fchnften heeft gevolgt , en gelyk als

„zynevoorftellingen natuurlyk luyden,diehy ook zelfs verklaart heeft

,

„ dat zy de zaaligheid aan de verdienfte der goede werken binden , en
„ook zulke reedenen aan het geloove en de werken te zaamen , de zaa-

„ligheyd en het heemels loon toefchryven
; Zoo zullen ze doch ten

„minden dat geene betuygen , dat D. Major oneygentlyk en verdacht

„gefprooken, en ontydig met fchaade en gevaar der zuyvere waarheyd,
„zulke reedenen tot krakkeel uyt eenige Oudvaders genoomen en ge-

„bruykt heeft. (7) En uyt deeze grond fchreef de Landgraaf Philips ,

in 't Jaar 1559. aan WertcvJohan Frederik hier van aldus : „ Wy vinden

„ dat 'er wel een misverftand zyn moet, en dat zy in de reedenen onge-

,jlyk zyn, maar in de zelfftandigheyd en zin zelve, zyn ze eenig. Want
„zy in alle deelen willen, dat het geloove niet leedigzy, maar de hoop,

„ liefde , belydenis en goede werken , by zich hebbe , of dat deeze daar

„uyt moeten volgen. Hy Major heeft doch een treffelyk argument uyt

„Rom.y;. Zoo men van gantfeher herten gelooft, enz. Maar wy zyn zon-

„der twyffel, by aldien eenChriJlelyk Synodus gehouden wierd , zy zou-

„ den in dit artykel licht met den anderen over een koomen, (gelyk als

het handfehnft luyd.)

7. Doch D. Major heeft ook, niet teegenftaande alle teegenfpreekinge Majors

r\ i_ 1 laatlte Ter-O 000 2 altyd k i aaringe

en telta.

(O.Vid. Jac. Andrea: Epift. ap. Fecht. Suppkm. H. E. p. 287. & 289. (*) SchlüflTelburg. 1. c. "«"•

P- 333- (J) lo ^em wahrhaflten Gegcnbericht op D. Majors Repctition , An. 1567.
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altyd voortgevaaren , om zich op de gedachte wyze te verklaaren , en te

verdeedigen, en nog in't Jaar 1570. zyn Teftament uytgegeeven , waar

inne hy het nu bygebragte , en noch veel meer wydloopig weederhaalt

,

zich tot de Lutherfche geloofs-boeken met hert en mond belyd, en hier

teegen alle Pafijle , en aan hem zelfs fchuldig gegeevene doolingen , aan-

gaande de rechtvaardigmaakinge en goede werken , verdoemt en ver-

werpt , ook toezegt de gedachte voorftellingen te zullen laaten vaaren, (rn)

Des met te min hebben zich zyne vyanden daar niet meede willen laa-

ten afwyzen , maar zy hebben voorgegeeven , dat Major de fchimp niet

wilde hebben van zyn gevoelen te herroepen ; daar ze doch hier teegen

Major te kort deeden , om dat zy de eens op de baan gebragte beschuldigin-

gen, nog altyd, niet teegenftaande zulke klaare vertooningen, zochten

te bevechten. Deeze zyne teegenfpreekers waaren in't begin Flacius,

Gallus en Amsdorf, welke terftond drie byzondere gefchriften teegensjhem

uytgaaven. Hier na zyn 'er ook noch andere teegens hem opgeftaan

,

als Joh. JVigandus , in de vermaamnge , aangaande de nieuwe boete van

Dr. Major >de Jenaajche Godgeleerde, in hunne zoo genaamde weederleg-

ginge , onder den naam der Saxifche Vorjlen, in acht Capittelen; de Lu-

nenburgfche Predikers , in haare belydemjfe , insgelyks ook de Mansfeld-

fche , Gerafche , of Reus-blaufche , en andere, gelyk ook het Bronswyk-

Jche Minijterium , in hunne aanmerkingen over de Repetitie van Dr.

Major.

8. Maar het mag wel van de meeften , zoo niet van allen, waar zyn,

wat een zeeker geleert, en anders niet min yverig Schryver , van Schluf-

felburgs Ketter regi/ter aangemerkt heeft} „dat hy , naamentlyk, hierén

„daar goddelooze en lafterlyke dingen naar den aart van zyne difputatient

„aan Major opgedrongen heeft. Item, dat Majors teegenfpreekers hem
„eene onrechte meemnge hebben toegefchreeven , alleen maar uyt enke-

„le ongegronde twiftgierigheyd , welke zy teegens de waare en opregte

„leeraart gedreeven hebben. (») De baarblykelykheyd zelve geeft zulks

ook in alle die ftryd-fchriften genoegzaam te kennen , hoe lichtvaardig,

onchnftelyk en wraakgierig de gemoederen geweeft zyn , welke recht

daar door hebben betoont , dat ze de goede werken minder als niets ge-

acht hebben. Van Amsdorfs recht zinneloozen handel hier by, gelyk

als zyne eygene vrienden die zelfs genoemt hebben , 'zullen wy nu haaft

hooren. Men heeft zig niet gefchroomt , uyt te ftrooijen , als of

de Leere van Mojor de menfehen tot het Pausdom bragt , en eyndelyk,
t'eenemaal in vertwyffeling, gelyk als men van een zoo genaamden Ma-
jori(i, genaamt Stephantis Agrtcola, die in 't Mansjeldfche gebied daarom
afgezet was geworden , heeft voorgegeeven , dat hy zich hier na in de zee

hadde geftort,waar by men noch deeze fpot-reede gevoegt heeft : daar
was geen walvifch gekoomen, die hem ingejlokt , veel minder , weeder op

"'t land uytgffpoogen hadde. (0)

9. De meer gedachte Wigandus ftelt den volgenden inhoud in 't begin

van zyn gemelte gefchrift , waar meede hy op zyne maniere bewyzen
wil , dat Major , niet teegenftaande zyne zoo duydelyke verklaarioge

hier booven , echter nog voor een Ketter te houden is

:

1. Dat de voot (tellingen en leere van Major aan zig zelven valfch en

onrecht zyn, en Majors uytleggingen ofzin met lyden konnen (nietteegen-

ftaandi. men in 't gemeen zegt , Optimus interpres verborum quifquejuo-

rum, een ieder is de befte uytlegger van zyne eygene woorden.)
2.

f»»1 Wirtenberg 1 po. 4. (») Hornbek. Samma Controv. L. r. p. 811. & ex ec Sagittariu»

Introd. H. E. p. Siy. (0) Ex Tit. Hift. Georg. Mütler Hift. der Forra. Conc. G. vi. §. 7.
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2. Vat Major nog al veel meer doolingen door zyne tiytleezinzen in de 1" r N!D -

Chrtftenheyd tngevoert heeft.
** 6

3. Dat Major ook anders aan meer doolingen en vervalfchingen van
de Goddelyke leere opentlykfchuldig is , en met zyne verdraayinge daar van
zich uit het oordeel der Kerken (dat is, van eenige weynige , en van an-
dere zelfs verketterde menfchen, gelyk als Flacius cnfVigandus waaren.)
onmoogelyk niet kan of zal trekken.

4. Vat Major zyne doolmge zelfs niet kent, maar die met de Goddelyke
waarheid vereemgt.

5. Dat het daar meede niet genoeg is, dat hy zulke voorjlellwgenna dee-

zen met meer gebruyken wil.

6. Vat hy met onwaarheid de Chriflenheid verblind en verleyd.

7. Van de boovenmaate heilige zachtmoedigheid , lydzaamheid , vrien-
delykheid, en zeer overvloedige liefde van Dr. Major teegens alle zynewee-
derfpreckers , daar uit blykt^ dat hy de grootfie heilig is , en zyne teecefi-

partyen de groot'fle zondaars. Vat is recht

!

In het fchrift zelfs gebruykt hy , eeven als in deeze laatfte woorden,
geduurig veel fpotternye en hoon, welke aan geenmenich, veel minder
nog aan een Godgeleerde betaamelyk zyn. En desgelyks is ook in an-
dere ftrydfchnften met hoopen te vinden.

10. Men heeft ook teegens alle verklaaringe en proteftatie, de gedag- v«ke«a«

te meeninge van Major verdoemd , en van alle Godvrugtige afgevor-
yver'

dert, dat ze die uyt de Kerken zouden verbannen, (pj Ja zelfs , op
dat het te fchnkkelyker daar uyt mocht zien, heeft men gefteld, dat de

Papillen nog al veel beeter leerden als de Majoriften. (q) Men heeft

ecnen grooten roem daar uyt gemaakt , wanneer men de Staatkundige .

overreeden kon , dat zy zig hier in yverig betoonden. Gelyk als dan
daar over eenen van Affenburg gepreezen werd, dat, als hem een Major 1ft>

genaamt Mr. Johan Ranftius van Noordhuizen , een zeeker Boek toege-

eygent hadde , genaamt Verklaaringe der geheimemffen van het Lyden
Chrifti) hy als een man, die van yver brandde, het Boek aan deaMaa-
ker, zonder eenige vereeringe, weeder te rugge zond } diergelyke zaa-

ken dan de andere , als Rechtgeloovige , des te billyker eyflchen kon-

den. (V) Zoodanige zeldzaame dingen zyn by deezen ftryd nog meer aan

te treffen , maar die ik om de kortheid moet voorby gaan , alleen dat ik

nog de fchrikkelyke verleiding des Satans , by de teegenfpreekers van

van dien tyd , uit het voorbeeld van den gedachten Nicolaus van Ams*
dorf, hier kortelyk aanroeren moet.

11. Deeze Man nu heeft zich inzonderheyd in deezen ftryd heel Amsdorft

dapper willen toonen , en om die reede zeer veele fchnften na mal- «X^e
kanderen teegens Major uytgegeeven. Maar het is hem byna vergaan,

enKectery-

gelyk als alle andere verkeerde yveraars, dat hy naamelyk zulk eene mee-

ninge heeft willen verdeedigen, die zelfs onder de blinde Heidenen niet

eens geleeden zoude konnen werden. Naamentlyk hy hadde teegens de

bekentenifle van Major deeze ftellinge gezet , dat de goede wercen aan zy
.

v«-

de zaaligheid fchaadelyk en verderffelyk zyn. Deeze meeninge nu wiften

de Orthodoxen zeer aardig te ontlchuldigen , en zy verklaarden die van

de verdiende, het welke zy echter by de zaaken van Major doorgaans

niet doen wilden , met teegenftaandé deeze man zelfs, als de befte uyt-

legger van zyne eygene woorden , zig wel uytdrukkelyk , volgens de

waare grond des Euangeliums , hier over verklaart hadde. Edog hebben

eenige hier oprechter van geoordeelt , en deeze meeninge , ten deele

O o o o 3
voor

(f) Schlüffelburgius 1. c. c. 5-3. (7) Ibid. p. 273. (r) Dedicat. p. if.
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voor uytzinnig , (5) ten deele voor ongerymt , (?) en ten deele voor ten

hoogflen fchaadelijk en verderfelijk verklaart , en die eene moeder van alle

ergernijfen, en een Epicurijch leeven , genaamt. («) Melanchthon noemde

het een grongelijke lengen , en hy fchreef: Dat de nakoomelingen zig zouden

verwonderen , dat die eeuwe zoo feenemaal raazende geweejl was , door

dien deeze groote itytzinmgheyd nog al haaren toeloop daar in gevonden had-

de. (x) Maar die dit noch al ergens in ontfchuldigen wilden , hebben het

nogtans voor heterodox (dwaalende) erkent , en onder het getal der ket-

teryen moeten zetten, (r) Alhoewel de Formula Concordia deeze {lel*

linge echter nog al niet t'eenemaal verwerpen wil. (z) De Papijlen heb-

ben ten minften eene eygene Secle daar uyt gemaakt, die zy Amsdorjfiaa*

nen en rigidi Confeffionijla genoemt hebben, (a)

12. Verders moet men zig over de hardigheyd van de gedagte Ams-

dorf niet verwonderen , dewyie hy geduung, in alle zyne fchriften , een

regt wild en toomeloos gemoed van zig fpeufen laat. Teegens deezen

Major heeft hy altoos zeer harde uytdrukkingen gebruykt, welke ook niet

minder als Enangelifch geweeli zyn. Gelyk als hy , in zyne korte onder-

rechtmge op Majors antwoord , onder anderen , deeze ftellinge by zyne

bekenteniite gezet heeft : Ik zorge , dat Georg Major, in zijn herte, tee-

gens zyn eyge geweeten een Pelagiaan of Papijt moet willens draagt. Want
zulks toonen zyne onbefchaamde , wreevelige , en vermeetele woorden genoeg.

zaam, daar hy , in zijn antwoord teegens my aldus [preekt : Ik hebut alzoo

geleert , en ik zal ook alle myne daagen zoo leeren , dat de goede werken ter

zaaligheid noodig zijn, en ik zegge opentlijk met klaare en duydelijke woor-

den , dat niemand door booze werken zaahg werd , (God bewaare ons voor

grooter konft i) en dat ook niemand door de goede werken zaahg werd , en

ik zegge verder , al wie anders leert , zelfs ook een Engel uyt den Heemel

,

die zy vervloekt , (nettekens lieve gevader;) Wel aan dan hoe gevalt u nu

dat? Dat heet iemand, meene ik, een knip op de neus zetten , en hy zegt

verder , alzoo ik weete , dat dit de rechte Prophetifche en Apofiolifche lee-

re is , (hoe of het faalde , en niet waar was ! maar hy voegt daar by)

zoo ze recht verjlaan werd. ( dit ftaat wel daar by , en het is ook hoog
noodig.) (]bj

13. En daar hy zelfs zyne voorftellinge, aangaande de verdiende, ma.ir

alleen verftaan en bepaalt wilde weeten te zyn, zoo liet het dogzynetee-
genpartye niet toe, maar hy fchreef ftout in 't openbaar: Derhalven zeg-
ge ik, Nicolaas van Amsdorf , al wie deeze woorden , zoo als ze daar

Jlaan (de goede werken zyn tot de zaaligheid noodig) leert en predikt , dat

de zelve een Pelagiaan, Mammeluk, en verloochenaar van Chrilïus , en

een dubbelde Papitl is. (c) En elders : Wy verdoemen die voorjiellinge , de

goede werken zijn tot de zaaligheid noodig, want die woorden, gelyk als ze
daarJlaan en luyden , konnen met anders verjlaan worden, als dat de wer-
ken de zaaligheid verdienen, daarom konnen of zullen wy die in onze Ker-
ken geenzins gedongen , nog lyden. (d) Hier over heeft hy ook zyne mee-
ninge , die met recht van een ieder was verworpen , echter in een eyge
fchnft willen verdeedigen, alhoewel op eenen zeer Hechten grond , ge-

lyk als wel licht te bevroeden is. De tytel van dit boek is: Dat de voor-

jiellinge: de goede werken zijnfchaadelijk voor de zaaligheid , eene rechte

Chi 1-

(s) Hornbek. I. c. & alii. (t) Oilandcr 1. c. C. xxxr. p. 669. (») Bucholzerus Ind. Chron.

p. f81. & ex eo Janus Gruterus in Chronico Chronicor. To. ir i. p. 1068. (*) Conlil. &Rcfp.
P. 11. p. 360. & Orat. To. v. p. 5-95-. (v) DrclTcrus Milien. vi. p. 188. Stockmannus Elucid.

Haeref p. 23. (z.i Vid. Hutterus Explic. F.C. p. 437. (a) Vid. G. Marcel. Chronol. Eccl.

Sec. xvi. p. 1. {b) lm unterricht Anno 1572. p. A. 4. (c) Ibid. p. feqq. (d) In der offentli-

chen bekanmufz. der reinen lehre des Euangelii. p. D. 2.
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Chrijlelijke-woorjlellinge is: in 'tjaar 1559 in 4°. Zyne andere meeninge J>« md.

is uyt zyne fchriften nog al klaarder te zien , welke doorgaans niets an-
°'

dors als ftrydighecden , en daar by ontallyke fcheldwoorden , in zig hou-

den. De verwerdeonluften, welke te Maagdenburg met hem zyn voorge- onruftigt

vallen, zyn niet onbekent, alhoewel het hier de plaats niet is, om zulks

te t-erhaalen. (e) Wat voor een ichrikkelyken onruft daar over ontftaan

is , dat hy zich zelfs tot Bijfchop van Naumbiirg hadde laaten maaken

,

wanneer niemand van de Capitulaaren , of iemand anders , daar aan ge-

wilt heeft , zulks zal elders verhandelt werden, en daar ishierbooven ook
al ccnigzins iets daar van aangeroert.(/) Maar dit is niet voorby te gaan,

wat eenige hier by aanmerken , dat deeze veranderinge tot den Smalkal-

difchen oorlog by na de grootlle aanleydinge heeft gegeeven. (g) Ja de
Fapijien hebben opentlyk en ernftelyk haar verdriet daar over getoont

,

dat Amsdorf toen ter tyd eenen penning liet Haan , daar op de eene zyde,

een Cardmaals hoofd met dit opfchrift , gemunt was : Effigies cardmum
mundi (de gedaante van de heeren des weerelds) en op de andere zyde,

een zots kap met de woorden: Effwminati dommabuntur eis (de verwyfde

zullen over hen heerfchen.) (h) Maar of dit de rechte aart al was , om
't Euangeiium voort te planten , zulks kan een ieder heel licht be-

feften.

14. Hy is anders by na van de zelve ouderdom als LntheY geweer!,

en hy hadde met hem byzonder wel konnen over een koomer; -, aange-

zien de vierige gefteltheid van hun beyden hen wel mag vereenigt heb-

ben , nademaal hy al in 't Jaar 1525. en laater , zeer vierig teegens de Heftig*

Domheeren te Maagdenburg , en andere Papijlen, gefchreeven en gepree-
heid '

dikt heeft, waar door hy ook welmeenig zwak gemoed te rugge gedree-

ven mag hebben, (i) Eyndelyk is hy in eenen zeer hoogen ouder- Amsdorfs

dom, in 't Jaar 1565. te Eyzenach geftorven , maar zyn teegenparty doodTn*

Dr. Major , in 't Jaar 1574 j op wiens graf-fteede, in de Slot-kerke te ^'
3

e."
av,"

ïVittenberg , onder anderen , deeze woorden liaan : Hy ruft in Chriftus,

en hy heeft den arbeid , de zorgen , fmerten , en ellende van dit leeven , af-

gelegt: wat hy gekeft heeft , dat heeft hy in 'tgeloove voor Gods Zoon ge-

leeft , die hem lief heeft gehad , en &ig zelven voor hem gegeeven.

En zoo veel was ook van deeze ftrydigheyd aanmerkens waardig te ge-

denken.

(e) Vid. Matth. Judicis & Joh. Wigandi fcripta adverfus cum, inprimis illius von des Herrn

Nic. Amsdorffs fcilurtheil und wicderruff'defïelben ia der Magdeburg. fache von aufzführung

der Predicanccn An. 1 564. 40. (f) Vid. Seckcndorf. 1. 1 1 1 . p. 391. 409. 461 . Melch. Adami
p. 63. Frcherus Theatr. p.400. (g) Buchokerus Ind. Chron. P-SS7- & alii. (h) Vid.Seckendorf.

1. c. p- 478. (0 Vid. Scripta wider die lügenprcdiger des hohen Thumbs zu Magdeburg N.

A. Wittenb. ifrj. auf erfordern der Thumprediger %\x Magdeburg, erbeut zich 211 di/Fütiren

autfdem künfftigen Reichstag zu Regenfpurg N. A. AufF Cyclops antwort replica N-A. 15-25-.

u. f- w. /
/

HET ACHT-EN-TWINTIGSTE HOOFSTUK.

Van de Synergijien.

S' l
A 1

MEt deeze ftrydigheeden Naaren nu erder nog eenige andere ver- v„a«é

knogt, waar over byna eeven d^" 11 toe befchreevene perzoo- h«dcnd«

nen teegen den anderen te velde zyD^trokken Want als de Lutherfche
'

Leeraars nu eenmaal verdeelt , en "^Gns eikanderen zelfs in mistrouwen

en

Luthera-
nen,
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Jaar. MO.
rgc MDC.

'

Mehnch-
thons han-

del.

V-rnufc-

cn twyfcl-

gronden.

lïciden-

fcSe wys-
heid.

Letterlyk

Ryk.

Vleycry
teegen Lu-

therus,

Aanvan-
gende on-

ecnighee-

den mee
Liubeï,

en verbitteringe geraakt waaren , zoo bleef het niet by een eenig ftrydig

punt , -maar daar wies altyd de eene ftofté of twift-appel uyt de andere,

zoo dat het 'er over al, in de kerken , ten uytterften verwert onder een

ging, en die geen waare grond in Gods woord, en de kragt des H. Geejls

zelve hadde,die.wift niet, waar hy zich aan houden zoude. De zoo ge-

naamde yverige Lutherjche hadden eens , teegen Melanchthon , en zyne
aanhangers eene uyterfte vyandfehap opgevat , waar door zy hem over

de voorheen gedachte dwaalingen, nog meer befchuldigden, en hem onder

anderen, ook de aanvoerder van dzSynergiften noemden. Maar doordien

deeze man, in de nu reeds verhaalde, en volgende twift-zaaken , altyd,

gelyk als op een. tooneel verfchynt , en dat de meefte grond van de na

Luthers dood voorgevallene di/pmten > \n dett'elh verdeeltheid van Luther
beitaat: zoo zal ik alleen, hier ter plaatze, zommige noodwendige aan-

merkingen dies aangaande voor af ter needer (lellen , welke de gantfche

zaak verder verlichten zullen , waar by de Leezer ook de nieuw uytge-

koomene Hiftorifche Calender van Melanchthon kan nazien.

2. Voor eerft is het dan meer als al te gewis , en onder de verftandige

genoegzaam bekent, dat hy aan zyn eyge vernuft al tezeer heeft gehan-

gen, daar door hy ook, niet teegenftaande zynefcherpzinnigheyd enPhi-

lofophie, heel dikmaals in zyne oordeelen en bedryven gemift heeft. De
veelvuldige beftraffingen van Luther , over zyne bevreeftheid en onge-

loove, ,zyn uyt Zyne fchnften bekent, alwaar hy , inzonderheid op de

Philofophie van PhihpptiS) zeer t'onvreede is gewéeft, en hem dikmaals

van derzelver verleidinge heeft ovenuygt. (aj' Noch is hét verder uyt de

fchriften van dezelve ty.den , en in 't byzonder van zyne eygene open-

baar, dat hy zyne grootfte wysheid en kennifle uyt de Heydenfche fchrif-

ten gehaald, en zich ;©ok in de gewichtigfte handelingen, nu en dan, met
een vers of Ipreuke uyt eenig oud Heidens Bacchant getrooft en onder-

recht heeft. Zyne boovenmaaten groote, ja verderffelyke neiginge tot

dzHeideiifchefchrifte.n 3 en de Jlrijtotelifche Philofophie , is hier booven
naar -behporeq nu reeds, al aangeweezen geworden. Waar uyt dan ook
aldaar en elders in 't gemeen klaar blykt , hoe hy in de plaats der God-
delyke en boovennatuurlyke werkingen van Gods Geeft, in 't gemeen op
de natuurelyke wysheid en kragt is gevallen , en daar inné ook geruft

heeft. Waar in hy dan ook van zyns' gelyke natuurelyke verftandige ge-

moederen , dies te eerder toeval en achtinge gekreegen heeft , hoe meer
de natuurelyke welfpreekentheid en andere gaaven, de menfehen totzig
lokken konden. Om welke reede het een zeeker.Schryver,in dientyd,
ook niet kvvaalyk uitgedrukt heeft, dat hy te JVittenberg het regnum U-
ternriumy of letter-ryk, in gehad heeft, (b) En een ander Schryver ver-

haalt, dat, al wie hem niet aangeftaan heeft , die heeft hy voort eenen
onverftaï,digen ezel geheeten. (Y) 1

3. In 'tVgin fchikte hy zich wel byna geduurig naar de luym van
Luther y en vkidde hem op het allervriendelykfte,hy noemde hem zynen
liefften V-ader , u ^ift zich hier in heel veritandig te houden; QT) Kraf-
mtts merkte ook h-

't Jaar 1529. aan , dat Melanchthon'^ Luther altyd

zachtjes naging, en voeder goed. zocht te maaken , dat hy hadde ver-

werd, (e) Maar allengs«ens reezen'er veelerliande twiften tuflehen hen
bëyden, en wel voornaam^^ qVc^ de reeds gedachte leere , van de
noodwendigheid der goede w ^en. Want als aan Luther die leere eens

van

fa iWr^Tom. ft
Aitcnb P . 163. ftqq. &\,. {U jtt

.^ • vitaXotlchii. p.
• PlH'dtJ MSHpJ />. (J)Wl-*A «k.

vol . 7, Eoifl. P . zoo. (0 Libro o
Voföam, qui fc falfo jadant Euangehcos, repelen

Epift. P.I190. de)''

cultcto Anal. Ev. F. 11. p. 249.

44f-
contra
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van een toehoorder van Melanchthon ,genazdldConradus Cordatus, voor- J"rMa

gebragt wierd, zoo hield die terftont daar eene Difputatie teegen. Maar
"*

aihoewel dit aan Phihppus heimelyk verdroot , zoo liet hy echter daar

niets altoos van blyken } evenwel was hem Luther verdagt , als of hy N.yrer.

maaralleen groot wilde zyn, en hy onderhield ondertuffchen vlytigeene
onderhandelinge met Bucerns, en de Switzerfche Godgeleerde, gelykals

een zeeker Man toen ter tyd heel wel aangemerkt heeft, (f) Ontrent de
zelve tyd, in 't Jaar 1537. hadde de Keurvorjl aan Luther ook al ge-

klaagt , dat Melanchthon en Cruciger andere manieren vanfpreeken , aan-

gaande de rechtvaardigmaakinge en de goede werken , gebruikten, en
ook dat de eerfte in de uytgeevinge der Augsburgfche Belydentjfe eenige

woorden verandert hadde. (g)
4.. Verders hebben Luthers vertrouwfte vrienden, en hy zelfs, Phi- v

>,jnd
-

hppus nooit ter deege vertrouwt , zoo dat het wel tot eene openbaa- fchro h™.

re afbreekinge gekoomen zoude geweeft zyn , by aldien de Keurvorjl

zelfs Luther niet ernftig toegefprooken hadde: dat hy hem dogwatver-
fchoonen zoude, en hem niet zoo opentlyk met naame weederleggen ;

(h) want Melanchthon was nu al gewoon , in het punt van het Avond-
maal, en anders, zeer van Luther af te wyken, en hier teegen deSwit-
zerfche Godgeleerde naader te koomen , alhoewel hy het echter meeft al-

tyd bedekt en heimelyk deed, doch 't welke Luther heel wel merkte, (/)

Ook kwam hier nog al by, dat de natuur en gefteldheid van deezetwee ongeiyke

Mannen zeer teegen den ander ftrydig was , door dien Luther vierig en ht.d.

"

toornig, maar den ander gemaatigt , loos, geheim, vreesachtig en be-

zaadigt was> en wanneer Luther in eenige heevigheid uitfpatte, en iets

verzag, zoo zmerte het Melanchthon, en hy fchreef wel aan zyne ver-

trouwde vrienden : Dat God dog deezen misgreep zelfs -wilde verbeete-

ren. (k) Men verhaald ook , dat een zeeker Magifler te Wittenberg , ge-

naamt Georgius ^/Emihus , een Landsman van Luther , Melanchthon

eens in 't punt van 't Avondmaal gevraagt heeft, en als deeze antwoord-
Oorde£l

de : dat Luther nimis crafie (al te plomp) van die zaake gefchreeven v« »««-

hadde, en die daar op zeyde, dat men zich echter met Luther daarover tigheid?"

moeft verdraagen , zoo heeft Melanchthon met ongeneugte daar op ge-

zegt: Gy Hartzlanders (gelyk als Luther ook was) zyt zoo hartnekkig,

dat gy niemand neevens u wilt laaten gelden. (I) Hy zoude ook na de
dood van Luther, teegen Dr. Kilian Goldjlem , te Halle , gezegt heb-

ben : dat het nu de tyd was , dat hy zyne meemnge ook eens vry tut mogt

zeggen, het geene hy by Luthers leeven nooit hadde derven doen. (m)

5. Wien de gemoederen der Geleerden , en hunne gewoonelyke hoog-

moedigheid, als ook de daar uyt ontftaane nayver, afgunftigheid, lafte-

ringen en ftrydigheeden bekend zyn , gelyk als die ook nog wel daage-

lyks voorvallen , dien zullen alle deeze zaaken geenzins ongelooffelyk

voorkoomen. Byzonder daar dit wel te recht de grootfte enzwaarfte ftrik

is, waar door de Satan zelfs de aanziend ykfte Mannen, van weederzy-

den , gezogt heeft te doen vallen , en onbekwaam te maaken. Waar by
ook meeftendeels de onverftandige verhefflnge, loftuyterye, en verwon-

deringe, welke de Leeraars in 't gemeen van hunne toehoorders enfchuts-

genooten weedervaart, dit zoo fchaadelyke vuur pleegt op te blaazen,

waar door zy, by aldien ze niet voorzichtig en neederig blyven, zig al

gemeenelyk laaten opblaazen, en alzoo onvoorziens koomen te vallen.

ILDeel. Pppp Dat
(ƒ) Ratzenberger 1. c p. y. (g) Ap.Seckendorffium lib. m.p.ióf. (b) Ap.Scckendorf. l.c.

P.44&.& j8i. (i) Vid. omnino Thcol. Wittcb.Refutatio Traöatus Hiöor. dcSententia Mc-
lanchth.de Ccena S. Witt. 1S99- in Apol. (k) Epift. Volum. ad Camerar. p. 103.

(
(/) Ratzen-

bergcr l.c. p.*7. (m) Ibid. p.ió.
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ja.rMD. £)at nu MeUnchthon van zufke verzoekingen niet t'eenémaal vry is ge-
totMDc.

weeftj hier aan laaten ons zyne fchnften in die
1 tyden geenzins twyffe-

len , in welke hy by na doorgaans van allen , als de algemeene leermeefier

vdngantfch Duyisland, als een Koonmg enjuweel van alle Geleerden, en

verhang diergelyke , getituleert word. Men prees hem als een Regent der waa-

TjfinZn acns van Ifrael, het ligt van Duytsland , het eemge ooge van de Umverfi-

ttom
ch

"
teyt , na welkers verlies zy alle m 't duifler zouden moeten taften. (n) Maar

waar van hier niet verder te melden is , als dat wy het begin en den

grond van de zoo langduurige en fchrikkelyke oneenigheid tnlTchen de

Teerlingen van Luther en MeUnchthon , uyt de gezeyde omihndighee-

den zullen aanmerken , welke wel hier na by de Hiftorie der Gerefor-

meerde breeder verhandelt zullen werden , en het geene hier booven ook

al eenigzms gefchied is.

ootfpronR 6. Om nu tot onze voorhebbende zaake te koomen , deezen ftryd,

erg,rmus.

n '

van het Synergifmus , ontftond oorfpronkelyk uyt de befchreevene toe-

frand van MeUnchthon , en den handel met het Interim gaf daar de ge-

leegenheid verder toe. Want de booven befchreevene Godgeleerden

,

welke de arty kelen van het Interim iets toegaaven , deeden zulks ook in

het artykel van de bekceringe des menfehen, dat zy , naamelyk , eenige

cwÉ§y«(tv, of meedewerkmge der genaade en des vryen w/7j,toege(taanheb-

„ _. ben. De eerfte oorfprong nu van deeze aangegeevene doolinge wierd
rchrfcér. nochmaals uyt de fchriften van MeUnchthon genaak , als die in de ver-

hn'ch.hon. anderde Angsburgze belydemffe gezet hadde. De H. Geeft help ons , in de

bewerkinge der Geeftelyke geregtigheid , m ons. Item : De H. Geeft helpt

in onze herten de inwendige beweegingen opwekken , wy ontfangen den H.

Geeft, wanneer wy het Woord Gods toevallen, (o) lnsgelyks inde Duit-

fche druk van zyne Apologie : Wy zeggen , dat de vrye wd , en het ver-

nuft, m geeftelyke zaaken , alleen, niets vermpogen. (p) En eyndelyk in

de nieuwe druk van zyne loei communes; Men kan eemgermaaten het

Euangelium gehoorzaam zyn .,. den Zoone Gods hoor.en , . en,wanneer men
zig met Gods Woord onderhoud, zoo helpt God danverder. (cf) Vandee-

En d. ze zelve meeninge wierd ook Dr. JohanPfeffinger gezegt te zyn , de-
rfcffingcr. W yie jjy in

'

t j aar i<j^. eene Difputatie van de vrye wille heeft gehou-
den , in welke hy in de x 1 1 1 . ftellmge , drie oorzaaken der bekeermge heeft

gezet , naaméntlyk,- de II. Geeft, die door hei Woord het gemoed des men-
j'chen beweegt, dat het overweege ,. en de wille , i

die de H. Geeft gehoor-

zaam is, en Gods hulp e aanroept, (q) Item, gelyk het iemand herhaald:'

De menfeh , eer hy den H. Geeft ontfanet , kan aireede God niet ver-

agten , hy kan hem byvallen , ja ook met engten zyne hulpe aanree-

pen. (V) .

uytandc- 7. By deeze voegd men noch aljmeer andere , die van deeze zelve mee-

Major ninge zouden zyn geweeft,gelykals:Dr. Majortuit zyn Pcftil,over de zend-
Efcerus. brieven , Dr. Paulus ciïerus, uyt de belydeniile Van de vn e wille , welke

hy in't Jaar 1561. aan den,Kewvorft Atiguftm heeft overgegeeven

,

creiiius. Dr. Paulus Crellitts uyt eene Oratie , en wel voorimmtiiriyk ,

'

~fattori-

strigeiius. nus Strigclius , mee -welke het byzonder veel werk daar over gegeeven

heeft. Gelyk als hy dan ook in die bekende'Dijputaüt , welke 'er tuf-

fchen hem en FUcius , aangaande dit punt, is voorgevallen , deeze ftel-

linge verweert Zoude gehad hebben : „ De menfehe heeft voor de wee-

„ dergeboorte noch zoo veel natuurelyke kragt overig, dat hyzicheeni-

ger-
(*) Mich.Lucius Epift. ap.FechtiumEpift.Theol. P. iix. P.S83. {o) Aftic.xux. (p) To.

ix.Witteb.Gcrm.pag. 361. (a) Locode lib.Arbitr. vid.HutterusExplic. Form.Conc. p. 128.

Autor des Gcfchichts-Calenders cfer Lcipz. Superint.Num. t. (r) Amsdorffin der
#
<)ifentUchen

bek'antnifz p.d.4.
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„germaate tot de genaade Gods voorbereyden , 'hem dezelve toeéige- !*****&.

„nen, en de Goddelyke beloften by vallen kan, alhoewel heel zwakke-
"

„lyk. (s) Eindelyk reekent men ook daar by den Profejfor en Superin-

tendent ze Jena y Dr.Joannes Stoffdnts , welke de ilelhnge van Strigelius stoflïiius,

ook aangenoomen, en neevens hem heel veel gewoel daar over gemaakt
heeft.

8. Wat voor onruft en verwerringe daar toen ter tyd ook al ontrent °nruftin

die zelve zaak voorgevallen is , zulks kan men uit de oude oirkondenwel da«'ovc"

zien. Want als Strigelius in 't Jaar 1557. van Flacius over de gedachte
meeninge aangevallen, en hier na , beneevens eenige andere , in de ge-

vangenis geworpen wierd , zoo wierd de verbitteringe onder malkande-
ren altyd maar grooter. Al waarom, wanneer Strigelius hierna, benee-

vens Stoffelius, aan 't Hof weeder gehoor, en daar door magt kreegen ,

2oo bragten zy het ook daar toe, dat 'er in 't Jaar 1562. wel 50. Predi- i^Tnli.
kers in 't zelve Land afgezet en verdreeven wierden , waar toe den Can- ke,s -

celier te Weymar , Dr. Chriflian Pontanus of van den Brugge , zich ook
liet gebruiken , dien God daarom hier na ook geftraft heeft , gelyk als

hier booven by de Gothafche Oproer nu reeds al verhaald geworden is.

Maar deeze Predikers hebben de opgeftelde Declaratio Strigelii niet wil-

len onderfchryven , welke hen de Vorftelyke Raaden, en Godgeleerde,

(daar onder Dr. Maxtmilianus Morlinits, Joachimus Strigelius , en de ge-

dachte Stojfelius waaren) voorgelegt hadden. Hoe dat toen ter tyd ook
Flacius moeft wyken , zal elders te zien zyn. Maar Strigelius is kort

daar op naar Leipzig geweeken, en aldaar ProfejJor'Theologia geworden,
alwaar ook in 't Jaar 1567. de verdreevene Predikers weeder herfteldzyn

geworden, van daar is hy in 't Jaar 1566. eyndelyk in de Paltz, en na
Heidelberg gekoomen , en drie jaaren daar na aldaar , aan eene geraakt-

heid, geitorven. (0
9. En alzoo heeft ook deeze ftryd, met de doodelyke affcheid der be- «'«"fc

lang-neemende , allengskens opgehouden , alzoo dat ook de Regenten twïftzfcke

zelve zig wel gaarne tot ruft bêgeeven zouden gehad hebben , wanneer maar d°n
d

.

êelcerr

die geene van de Geeftelykheid zich ftil gehouden hadden , welke dit

vuur in hen opgeblaazen hadden. Aangezien het uyt deeze Hiftorie -van

Strigelius nogmaals blykt, hoe dat alleen de Godgeleerde aan alle zul-

ken onruft de fchuld gehad hebben , welke zig ook al eenigzins by zulk
een twift, in het gemeene weezen verder heeft uytgebreyd. Insgelyks

blykt het hier uyt, hoe uyttermaaten ongelukkig zulke Heeren geweeft

zyn, die in de handen van diergelyke twift-zieke Mannen zyn geraakt,

en van hen tot veele tyrannye , geweetens-dwang en beleedigmge der

onfchuldigen , opgehitft zyn geworden? daar. zy naderhand wel berouw
over hadden , en het weeder herroepen moeften , gelyk als alhier aan den
IVeimarfchen Vorfl , Hertog Johan Fredenk de tweede , wel te zien is.

Ook is de erbarmelyke toeftand van zulke vleefchelyke Godgeleerde

openbaar , welke over de bekeeringe , of andere geeftelyke zaaken , on-

der malkanderen getwift hebben, eer zy noch zelfs eens waarlyk in hun-

ne herten verandert, en alzoo bekwaam geweeft waaren , om over gee-

ftelyke zaaken, ook geeftelyk te konnen oordeelen, gelyk als men dan,
Pp pp 2 van

(j) Vid. omnino Schlüflclburg. Catal. haer. L.v. p. 13. feqq. & Strigelii fcripta omnia eriftica.

Item derer Theologen zu Jena bekantnifz von $. flreitigcn Artikcln
, Jena' t ; 70. in 4°. Etliché

fchriften und handlungen der Wittcnberg. Theologen und Viét. Strigelii was zu halten fey von
feiner Syncrgia Wittenb. i$6$. 40. Nic. von Amsdorf widcr die Synergiam V. Strigelii Mag-
deburg. 15-64. Heshuf.de fervo hominis arbitrio & converlione cjus per Dei gratiam contra Sy-

nergix Affertores. Ibidem 1J64. &c. (r) Vid. Vita ap. Melch. Adami & Frehcr. aliofque

Schüflelb. 1. c. p.88. feqq. & inPoitilla P. 1. p. 188. Rcmp.S'achf. Caleudcr. p. 16. 86. 279. 313.
FechtiusSupplém.Hift.EccI. p. 91.249. 25-3. 25-9.
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jaat md. van deezen Strigelius, in het byzonder , uitzyne fchriften ziet, dat'er

E»e!de

C
niets anders als louter vernuft , en een natuurïyk Heidenfch weezenen

vansmge- opznyerye, by hem alzins geheerlcht heeft; ik laate ftaan , dat 'er daar

en booven allerhande onbetaamelyke dingen van hem verhaald werden,

die ik nu voorby ga. Van Stojfelius wil men verzeekeren, dat, als hy

Itoff'iiu"" van weegen hetCrypto-CalvimJmus , uit zyn Snpertntcndentfchap (opper-

kerkvoogdyfchap) te Pirna, daar hy van den Keitrvorft, na' zyn vlucht

uit Jèna , beroepen was geweeft , op de fterkte Senftenberg, gevangen ge-

zet geworden is, daar hy m vertwytfetinge gevallen, en ook daar in geftur-

ven is , na dat hy zich zelfs des Zatans lyf-eygen genoemd hadde. (u)

Alhoewel andefe aan deeze omftandigheeden willen twyffelen , om dat

dit verhaal van zyne teegenpartyé afkomt, (x)

'

(»V Yid.Dillher im weg zur feligkeic Part. i. cap. 2. (x) Adrian. Bayérus & Freherus l.c.

p. 240.

.

HET NEEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK,

Van de Flaciaauen.

DEeze wytloopige en langduurige ftryd zal de Htftorie der Luthcr-

fche oncenigheeden volkoomentlyk wel verklaaren , door dien Fla-

mts en Melanchthon , de Luthefaanen in 't gemeen, na Luthers doodge-
lyk als in de weegfchaale gehouden hebben , en intwee leegers verdeel-

b"Tn ^tn ' ^e'ke onder deeze twee aanvoerders, teegen malkanderen itreeden.

tiacms. fHatrus dan was eert balling uyt Illyricum, en van de ftad Albona geboor-

tig,, van waar hy ,in eene grpote armoede te Bafelkvr&m , in 't Jaar 1^39,
en aldaar van Simon Grynams aangenoomenen onderweezen wierd. Daar
na hield hy zich een tyd lang té Pubingen op , en kwam éyndelyk in 't

Jaar 15 4.1 naar IVittenberg , aldaar begon hy ook aanftonds de Studenten

in de Griekfche en Hebreeufche taaien te onderwyzen. Ontrent die tyd

Aanvech-
neeft nY onbefchryvelyke aanvechtingen uyrgeftaan , . voornaamentlyk ,

tmgcn. óver de punten van Gods toom , van dt vnkteztnge
,

r

en van de zoude t

alzoo dat 'er ook opentlykopden Predikftoel, voor hém gebeeden wierd.

Na dat hy ml hier van verloft was, wierd hy Mag:ftet< , en hier na, in 't

Ja ir 114.4. Profejfor Hebr. ~LHng. 'aldaar. : Maar door dien de SmalkahU-

fche oorlog zich daar heene wende, zoo week hy naar Brvns^'yk, en voet

in 't onderwyzen voort, hy hadde ook weegens zync bekwaamheid, een

grooten toeloop Na de geeyndigde oorlog , kwam hy weeder te JVit-

« Vi«e™ renberg , en geraakte wel haaft over het uytgegeevene hheinh , met Mc-
b"8, lanchthon 'm ftryd, dewyle hy neevens de Arr':>- Saxtfche Gedgelcerde

zich teegens hem aankante, en de Papiften niets het geringde tbegetv'èn

wilde. Nu kwam, by de beroerten van dien tyd , ook Nitolarts Cdïtit}

van Regensburg daar heen ,• met welken Flatius zich byzonder fterk \zr-

bont, buyten alle twyffel , om dat zy van een zelve zin en geftdrhëyd

Waaren , zoo dat ze ook met malkanderen, vrywillig, en heymelyk naar

Maagdenburg trokken , alwaar hy in de drukkerye eenen tyd lang cor-

rtgeerde, en te gelyk, teegens het Interim , en de zoo genaamde Adia-

phorifien, allerhande zaaken fchreef. («) Ziet hier booven het iv. Cap.

§ 9-

2. Na
(a) Vid.H. Pantateon Vir.IIluftr. Germ P. m. p.438. Melch. Adami Vk.Theolog.pag. 272.

Freherus Theatr. p.2,36. Quenfted.Patr. Illudr.Vir.p.261.
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2. Na die tyd wierd hy op de nieuwe Univerfiteyf te Jena beroepen J»«mo.

in t Jaar 1557. maar in t Jaar 1562 aldaar woeder afgezet, over den han-

del , die nu haaft verhaak zal werden. Diesweegen hy zyn overige lee-
XeIrta'

vcn_s tyd in ballingfchap onder veelcrhande twift en ongemak, ten deele *?a 'line-

te Regensburg , ten deele te Antwerpen , Straatsburg en Frankfoort , door- °
P'

gebragt heeft , alwaar hy in 't Jaar 15 75 in den ouderdom van 55 Jaaren
ook geltorven is. (b) En dit nu is zyne korte leevens befchryvinge , van
welke ik my nu tot de ftrydigheeden zelve ga wenden , die wel j wat het

Interim , en de Adiaphora aangaat, reeds al in de voortge hoofdftukken be-

fchreeven zyn. Het begin der oneenigheeden , tuflehen hem en Melanch- oheemg»

thon, werd dan alzoo befchreeven : Flactus was eigentlyk geen leerling "„X
van Alel'anchthon , en om die reede by hem ook in geen groot aanzien ,

,hün*

maar wel veel eer met zyne vermaaningen, hem verdrietig en laftig ge-

weeft, wanneer hy hem tot ftandvaftigheid teegen het Interim, en anders,

vermaande. - Men klaagde ook over hem, dat hy de Wittenbergers, ter-

<wyl hy by hen was, op alle hunne zaaken heel fcherp hadde nagegaan,

alle hunne reedenen en bedryven naauwkeurig uytgevorfcht , en dat

hy in 't byzonder de boekzaal van Melanchlhon altyd doorfnuffelt , en

alle de briefleens daar in doorgezien , ja zoo zeer , dat hy ook eens

daat op betrapt wierd, dat hy zijn gefloote taafel opgebrooken , en zijne

geheime brieven geleezen hadde. Hy hëèft ook , na dat hy een groote voor-

raad van allerhande befchuldigingen by een vergaadert hadde j onder-

scheidene ichtiften , op verdichte naamen , teegeh de Wittenbergers uit-

gegecven : ara welke reede men hem ook alomme heeft zoeken verdagt

te maaken, als een turbatar tranqmlütatis pnbltca, defertor AcademiaO"
Eccleji* , ingratus ergo. Praceptorem , ^ir. Dat is: als een verftoorderder

nlgemcene rvftt , verlaater der Hoogé Schoole en Kerke , en als een ondank-

baare jecgen zyuen Leermeejier , enz;. En zulks alles nog wel des temeer-

der,na dat hy zig op eene heymelyke wyze,uyt de ftad J¥ittetïberg\\a&.-

de weg gemaakt, (V)

3. En. het is voorwaar heel wel te gelooven j dat dïë twee ongelyke toten ve*»

natuuren-, van weederzyden malkahderen niet wel hebben könneh ver- «""1*"

dra; gen , waar by dan nog wel een Jft'erke ha-yver gekoomen mag zyn ;

door dien Flacius, weegens zyn fcherpzir/mg verftand en hooge geleert-

heyd, van veelen zeer hoog geacht wierd j welke gaavenmenooknu nog,

in zyne fchrifren , en inzönderheyd , in zyn groote werk der Kerkelyke

Htfiorte, zien kan. Gelyk als hy dan 4n 't/gemeen, van de Geleerde zeer

daar over geroemd word, dat hy , niet alteen met zyne fchrifren groot

nut heeft gedaan, maar ook , om dat hy'} ten tyde van het Interim, met

zyn wecdérftand teegen dtPmpi/len, heel veel goeds heeft uitgewerkt. (V)

Menze£took,dat hy ten uyttérften oprecht is geweeft,en van die geenè

het meefte heeft moeten lyden, welke zig zelfs voor Rechtgeloovige en

Lntheffche uytgegeeven hebben, maar die het echter ondertuflehen met
andere in 't heymelyk gehouden hadden, (e) Ja men heeft hem wel uyt-

drukkelyk > 'als ten om de Ktrke Gods hoog verdient man, ècu heylïge Ker-

kén-leeraar , een verfiandig en hoog verligt Godgeleerde , en zeer vooriref-

felyk man gzpreezen. (f) En wel dit alles, midden onder de regtzinnige,

Pppp 3 en

(b) Autores dicli. M Vid.Matth. Rattenbergcr. Hill. MS. p. 19.30. David Peiferus l.nr.

Lip'vs p. 39f. feqq. Endlicher bericht and erklarung der Thcol. zu Leipzig und Wmenb. p. 30,

Joae.i. Camcrarius Vu. Melancbthon. Gap-SSdtti p.289. \d) Vid. L.Ofiander II E. L. 111.

c.74. p-8)'3. Queurte<iiiis dePatriis lllultr. Vir. adv. Guil. Budxnin p. 2/J2. ^)Micrxl.Synt«gni

H.E. l.m. p.372. Pezelius MelHfic.Hür. p.440.H.E.Goth.l.u. c.f.fe£t. i.p.75-8. (/)Georg,

Muller Hift. der Form.Conc. P. 1. c. 6.<$. 20. & 26. Chrillian.Scriver. Seelenfchatz P. iv. p. 849,

& p* 1 izj\ èGlafïii Anfechtungs Schule P. u. p. 104.

CIU5, .

'
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Kic. en zyne eygene teegenfpreekers, enkel en alleen daarom, dewyle hy ziV
ook voor een yveraar uytgegeeven , en zich alzoo met de vleefchelyke
zin van de andere vereemgc hadde. De Hertoogen van Saxen hebben
hem ook toen ter tyd in eeven zulk eene hoogachtinge, om zynegaaven
naar Jena getrokken, en by de zelve Univerjiteit , hem byna de geheele

»enyd«s beftieringe daar van overgelaaten. Het welke alles waarlyk, Philippuste*"* en zyne vrienden niet gaarne gezien hebben , ook daar door maar na een
goede geleegenheyd gewagt

,
om hem ergens, in de leere of anders, ver-

dagc te maaken. Ik vinde in een zeeker eygen handfchrift der Jenafche
Godgeleerde , 't welke zy na zyne afzettinge,in't Jaar 1 5 6j , aan den Hen
tog van Weimar gezonden hadden > dat het hen zeer gefmert heeft dat
Illyricus.ftw* ter tyd ten Hoove ah op de handen gedrongen wserd; Item-
Hy ivas h;t Fac tox.wm geweefl , zoo dat hy alles , by de Univerfiteit na
zyn eige believen fchikte, enz. Waar uyt dan ten vollen blykt, met'wat
voor fcheele oogen deeze man van zyne afgunftige wierd aangezien

hT'
6
n

4 '
Maar de verftandlge merken zeer wel aan , dat hy zyne geleedene

onUdhn- vervolgingen met zynen al te heftigen yver heel wel verdient, en als eene&'a vergeldinge , op zich zelven gehaalt heeft. Vermits hy , te 7ena
zynde, den Heer Keurvorft, Johan Fredenks zoon , tot diercrelyken
yver meede opgehitft zoude hebben , na dat hy de t'zaamenfpraake te
JVorms , tot eene groote ergernifïe der Papiften , afgebrooken en verhin-
dert hadde, geiyk als hier booven , by hunne Hiftorie , reeds al eemelt
is. Hy zoude ook de genaade van de zelve Heer al vry zeer , teefens de
aanhangers van Melanchthon, misbruykt gehad hebben , en ondefande
ren

,
in een zeeker fmeekfchrift , teegens hen hebben gefchreeven • Dat

„den ernft, by de Hooge Overigheid, zoo wel noodig is, als den'vver
„en achtbaarheid by de Predikers: het eene zonder het andere konde
„ niets helpen: het kwaad was nu zoo verre gekoomen,dat men hetuvt
„terQe moeft verwachten , by aldien het de Magiftraat niet met ernft„en een Prediker met yver geneeft. Geiyk als zyne woorden , in het
gedagte handfchrift , van de Jenafche Profeforen , bygebragt werden.Welke hem danook eenig en alleen de fchuld daar van geeven, dat on^
der der zelveiHertoogen^naam , de bekende Confutatio prtctpnarum cor-

S£. mtelartun fedarum & c. in 't Jaar 15 59 uytgekoomen is f waai

d

oor
dan, niet alleen by de vreemde, de mnerlyke oneenigheeden der LutheKanen meer bekent en affchouwelyk geworden zyn, maar dat 'er ook in

j

l TÏ/,iT
dCl
}/

re^ÜOC
nr

iet
/H Van S™Vfcn, Adtaphor:fien y

jSwnkjeldiften, Maprijien, OfiandrUUn, Schaften, en dieselvkZ
hoort wierden Alzoo dat die Predikers voor de befte gehoudenVerdïn"
welke net veele zulke ISTEN op de vingers konden tellen Ta hv heeft'
het zoo verre weeten te brengen, dat de gedagte Confuiatie alle zondaa-gen

3j
na de predikatie , ftuks wyze;afgeleezen moeft werden (A Fr,wat er voor diergelyke proeven van zynen al te viengen en heftiaen zinmeer zyn, die ook, zoo wel in. zyne

: eygene fchnfteS , als in difzyner
vrienden, byzonder in die van Amsdorj'en Gallus , nog genoeg te zien

w,n^r
D
K°
g d00r

,

alle/ulke indelingen haalde hy waarlyk eene grootevyandfchap van de andere partye op zig , die dan maar alleen na gelee-

„ • SS? n
ChtCn

, ?

e Z
J

HT °nder eem
'S
en S°eden fchyn mochte? aan-Bpjjnj. mallen Deeze kwam hen dan naar wenfch in de hand, wanneer hy,

l«Ae

^rdfiftoflcvffl^Wf, op eene ongewoonelyke en paradoxe^ uytdrukkingeviel, het welke aldus toeging. Daar was tlJena een ander

Pro-
(g) Endhcher bericht und erkiirung 1. c. p. 40.
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Profefor,de booven befchreevene Viftor Strigelius, dieuytMelanchthons gwjg"

manieren van fpreeken, de vrye wille des menfcheYi , by zyne bekcerin-
"

ge, uyc de overgebleevene kragten der natuure, aan de awipyiut of mee-
dcwerkinge toefchreef. Deezen nu fprak , neevens Dr. Simon Mujaus
ook zyn byzyndeamptgenoot, Flacius teegen, waar uyc groote verwy-
deringen te bezorgen waaren. De Regeennge nu wilde dezelve voor-. wei»>t.

koomen, enftelde, in 't Jaar 1560, in Augufius , tuflchen Strigelius £»&.
en Flacius , te Weymar eene t'zaamenfpraake aan, en door dien deeze
haaft ruchtbaar wierd, zoo kwaamen 'er uyt alle geweften , veele Geleer-

de en Studenten by, gelyk ook de vereyfchte Raaden, Superintendenten,

Pa/ioorcn, en de Hertooge zelfs in perzoon. In deeze groote vergaa-

deringe begon Flacius teegens Strtgelius te argumenteeren : Dat de men-

fchelyke natuur i volgens de J'chrift , door Adams val , t'ecnemaal verdor-

ven was ; Ergo, kon ze ook niets werken, ofmeede werken, gelyk als Stri-

gelius meende. Deeze loochende daar op, Dat de menfch zoo zeer verdor-

ven was , dat ook zyn vrye wille zelfs , van welke de mcnfchelyke werkin-

gen afhingen, verdorven was. (h)

6. Flacius begon dan hier op , uyt de Schrift , eenige getuygeniflen h«ü U)t -

by te brengen, behelzende, dat de Erf-zonde , ipfvm veteris hominis fig- VZ d"
&:

inentum (zelfs de form van den ouden menfche) was. Dit wterde
Etf-zonde -

van allen, voor de Mafla ipfa (de zaak zelfs) genoomen , volgens Eze-
Chiel cap. xi. vers 19. en cap. xxxvi. vers 26. naamelyk , dat het een

jleenen herte was, en dat 'er eengeheel nieuw herte gejehaapen moefi wer-

den. cm. het geene de zelffiandigheidvan den menfch zelfs heel klaarkwam

aan te wyzen. Hier op vroeg hem Strtgelius, Of hy dan loochende , dat de r>«dieeen

Erf-zonde een accidens (foeval) was ? \Vxm op Flacius ant\voQrde:'
}
Luther dlgiJdis.

loochent w:l uytdrukkelyk,dat het een accidens is. Toen wierd hy moeije-

lyk op Strtgelius, om dat hy aldaar, uyt de Phdofophie, van de fubflan-

tia ér accidens lang wilde difputeeren , het welk dog in Religions-zaaken

tnlheologifche floffen, geen plaats hadde. Insgelyks ook, om dat hy

dtjufiitia origwaïis een accidens heete , het welke teegens de leere der

Kerken was, waar by hy den zin van Luther , en alle de getuygeniflen ^"k

Jj";r

der Schrift, voor by ging, en de Sophijlen volgde. Hy zoude niet uyt «»•

Donatus , of uyt de Wysbegeerte, maar uyt Gods woord , het gewee-

ten , en de waarheid , bevefligen. Men kon wel uyt Arijloteles en de

Wysbegeerte , het onderfcheid tuflchen fubjtantia en accidens hebben ,

doo- men moeft niet, uyt Arijloteles of de blinde Phdofophie , maar uyt

Gods woord bewyzen, of de menfch, naar zyne2elfltandigheid,ofnaar

zyn accidens (toeval) verdorven was.(/) Uyt deeze en andere omltandig-

heeden van de zelve difputatie ziet men wel , . dat Flacius gaarne by de

Schrift wilde blyven , en het vernuft , neevens der zelve looze verley-

dinge, daar van uytfluyten. Gelyk als dan ook, toen ter tyd , de Hertog

en den Raad, Strigelu onnutte grillenwel aangemerkt en verbooden heb-

^ben , aoor dien de Cancclier , opentlyk , in confejfu gezegt heeft : Zy-

ne Vorfiel. Doorl. laat Victorinus aanzeggen , dat, hy zyne fophifmata

,

argutite, en philofophifche fpitsvindigheeden zal nalaaten , en maaral-

leen uyt Gods woord , volgens het voorgefchreevene proces voort difpu-

teeren. (£)

7. Niet minder is Flacii zin en voorneemen daar uyt ook te kennen, ontrchui.

hoe hy , naamentlyk , naar den algemeenen ChriJien-pUgt , en naar de
d 'êu,g '

voor-
(h) Vid. Difputatio de Orig. Pecc. & Lib. Arbitrio inter Matth. Flacium Jllyricum. & Vi-

öor. Strigel. publicè Vinarix per integram hebdomadam prxfentibus Illultrifl' Sax. Pnncipibus

Anno 15-60. initio menf. Aug. habita. (/') Vid. Atta difputationis cit. p. 18. zó. & 48. ^}Ibid.

p. 84.
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IZxuoc voorgefchrcevenc ordeninge van de Regenten zelfs , by de Schrift wel
wilde blyven, en het vernuft en de daar op gegronde Heydenfche Philo-

fophie daar van uytiluiten. Waarom ook de Godgeleerde , en andere

Geleerde in 't gemeen , hem op alle moogelyke wyzen ontfchuldigt heb-

ben. Als daar ze zyne meeninge in dat verftand hebben aangenoomen

,

in welke het bekende lied voor rechtzinnig gehouden word :

Door Adarns val is heel bedorven

Der menfchen weezen en natuur.

Item , het andere lied

:

Hun' weezen is verdorven zeer

,

Een grouwel zelfs voor God den Heer.

Om welke reede men ook zyne uitdrukkinge , daar hy de zonde het wee-

zen des menfchen noemd 3 maar eene harde maniere van fpreeken genoemd
heeft. (7) Men heeft ook een onderfcheid gemaakt , tuflchen Flacitts

zelfs en de Flaciaanen , door dien , niet zoo wel hy , als deeze , het

woord van zelfftandigheid alzoo gebruikt hebben : Item , tuflchen de

meeninge van Flacius en zyne woorden , (ni) daar de eerfte uit zyne uit-

gegeevene Apologie genoeg te zien is, waar in hy aan denrigterfioelGods

appelleert , wat voor eengroot ongelyk daar aan hem gefchied is , daarmee-

de , dat menaan hem Godslafierlyke meeningen toefchryft , als ofhy Godvoor
een Auteur der zonden hield enz. Insgelyks voegt hy 'er by , in zyne
Chrijielyke belydeniffe (p.P. 3.) Het is een herhaalde lafieringe teegens my

,

dat ik zoude zeggen, de erfzonde is eene zelfftandigheid enz. Ook is 'er uit

zyne veelvuldige ronde verklaaringen en proteftatie ,heel wel aangemerkt

geworden, dat hy maar alleen teegen de Synergijlen , die de menfchely-

ke natuure al te veel ingeruimt hebben, de bedorvenheid der zelve recht

grof en fchrikkelyk heeft willen maaken. (n) Gelyk het zonder dat niet

- grof genoeg te maaken is. Insgelyks ook , dat hy niet van het natuure-

lyke , maar van het geeftelyke weezen des menfchen heeft gefprooken

,

het welke zyne aanhangers naderhand niet recht wel verftaan en onder-

fcheiden hebben. Zoo dorft men hem ook hier over niet voor zulk een
weetniet houden , dat hy geen onderfcheid tuflchen de fubflantia en het

accidens zoude geweeten hebben , maar hy heeft alle deeze Philofophi-

fche termen in de Theologie alleen niet willen toelaaten. (0)
vytLu- 8. Hy zelfs en zyne aanhangers, hebben zich doorgaans op de Apo-

ïalrjviïge logie A. C. en op huther zelve beroepen , hoe dezelve de erfzonde uyt
•Bbjvii. Gods Woord eene natuur- ofperzoon-zonde genoemd heeft. Item , Eene

zulke weezentlyke zonde , welke niet maar flegts een uur , of een tyd lang

zondigt, maar waar en hoe lang de perzoon is , daar is ook zonde. Hy
heeft ook die zonde befchreeven te zyn , degantfche natuure , die van
Vader en Moeder gebooren werd; de menfche is een maflfa perditionis, niet

alleen een zondaar , maar de zonde zelfs. Zyn gantfche weezen fs enkele

zonde, wy zyn niets anders als zonde , alle de weereld is de zonde zelfs,

enz. Behalven wat ze noch uit de Outvaders en Symbola genoomen heb-

ben, (p) Eenige hebben zig ook toen ter tyd , enlaater, wel in deezen

twift

(/) Micrxlius l.c. p. 373. (w) Vid. Kilianus Rudrauffius Sylloge Quxft. Eitenf Difp. iv.

quacft. 10. p. 106. Kromaycr. H. E. p.fSf. (») Calov.Syllcm.TheoI.To. iv. p.f7^. (0) Ru.
drauf. l.c. diff.6. p. 1 18. Conf. omninoJo.Mufxus praef. in Flacii Ciavcm ScriptuneS. (/>) Ex
Poftill. inEuang. inFefto Circumcif.& To. xn. p.377. a. & 378. b. 39z.a.&c. & Tom. 1. Jen.

p. 303. To.11. p.416. GloflaadRom. m. Pf.xxxn.&c. AnareasFabriciusim heiligen, klugen

nnd gelehrten teuffel. p. f. 7. feqq. &Cyriacus Spangenberg. praef. ibid. Joach. Magdeburgius in

der reinenwahren lehre von der fünd und erbfünd p. B. 1. feqq. & p. F. x. feqq. omnino ; item

Flaciu* ipfe , Gallus, Irenxus in Scriptis fuis paffim.
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twift zelve niet willen menden, edoch tuflchen bevde partven eene uyt- J»t wa
* '

, • 1

1

lT 1 1 1 V 1 1
tf J tot MDC.

fpraake willen gceven , en het zelve ook op ondericheydene wyzen be-

zocht. Want in 't Concordie-boek is kennelyk , dat zoo wel de terminusjub- verg ei v.

ftantia als accidens is verworpen geworden ,naamelyk, hoe dat beide dee- w«™ '

ze Hellingen voor dooiende erkend geworden waaren. Dr. Andrea heeft £#«31
ook by de voorgenoomene vereeniginge, Flacuts zelfs zoo verre bepraat

gehad, dat hy zyne voorige uitdrukkingen wilde laaten vaaren , wan-
neer maar de teegenpartye de erfzonde geen flecht accidens , of toevalli-

ge.en geringe zaake wilde noemen , dewyl hy dit voor eene Pelngiaan-

jche of Paapfche dwaalinge heeft gehouden, waar door de erfzonde gant-

fchelyk niet gekent wierd. (q) Ontrent deeze zelve tyd hebbende Pre-

dikanten in 't Graaffchap Swartzenburg , eene belydeniffe hier over aan

de Graaven opgefteld , waar inne zy echter de middelweg inflaan , en

ookkhagcn > dat ze daar over van allebeydede partyen aangevallenivaaren

,

en Nulharder broeders gcheeten werden. Uit deeze belydeniffe nu, zal

ik eenige punten hier invoegen , dewyle zy aan de gantfche zaake en

ftoffe eene verklaaringe geeven , en tot nog toe niet door dert Druk ge-

meen geworden zyn.

9. Hier van fchryven ze dan aldus : „ Voor zoo Veel de tee^enwoorcti- Oofd«'

-l j c 1
V2n cen,R*

„ ge heftige en heel gevaareiyke itryd betreft , en wat in 't byzonder die Pakers.

„beyde voorftellingen aangaat : Pcccatnm eji ftibjiantia , en peccatum e/i

i,accidens, dat is, de zonde is een zelffiandigheid of toeval : is eerftelyk

,, die ons oordeel, dat, niet teegenftaande de gedachte voorftellingen en

3i diergelyke phrafes , of manieren van fpreeken, welke daar na fmaaken

,

„en hen gelykvormig zyn , zoo veel als de verklaaringe en meeninge
„van beide de deelen aangaat, wanneer men die niet , Sophijlifcher wy-
„ze, uyt hunne boeken trekken, of uyt het eene of 't andere zegs-woord*

„maar uyt de onafgebrookene aan-een-fchaakelinge der reede zelve, daar

„van oordeelen wil, dat noch Illyricus van eenige Manicheefche meenin-

j, ge, noch de Heeren Godgeleerde tcjena , van eenige Pelagiaanfche ,

„Paapfche of Synergifiifche meeningen met waarheid beticht konnenwer-
„den, gelyk als dan ook beide de deelen tenuytterften daar teegen pro-

„tefteeren. Want de meeninge van Illyricus en van die het met hem hou- iknde«fc

„den, geenzins deeze is ,' dat 'er eenindividunm of ondeelig,t'eenemaal l™£'

„ verdweenen was , en dat de Duyvel weeder eene heel nieuwe zelfftan-

„digheid, in de plaatze der voorige, zoude hebben gefchaapen , maar
„dat des menfehen van God gefchaapene gantfche natuure en weezen
„van 't lichaam, en afzonderiyk van de ziele, van den Duivel door de

„ zonde omgekeert , in de grond verdorven , verandert * hervormt , en

„verkeert is geworden , gelyk als dan de Heeren Godgeleerden zelfs

„ook voor deezen tyd geleerd hebben , zoo als haare boeken uytwyzen,
„en nu noch leeren , dat de erfzonde een fchrikkelyke duivelfche ver-

„dervinge, verontreiniginge, en omkeeringe des edelften , fchoonften,

„en heerelykften kleinoods, in de menfehen, ja van den gantfehen men-
„fcheaan lyf en ziele is. Item: des menfehen verdorven herte en ver-

„ blind gemoed , zoo als dit van God is afgewend en God weederftreefd , is

„de rechte bron en oorfprong van alle andere zonden , ja de Vader der

„zelve, die alle andere zonden doed , begaat, en uytrecht. Matth.xv.

„10. Wat nu het woord accidens of toeval aangaat , het is bekend, vanh«

„ dat het in deezen ftryd maar alleen als een Philofophifche of DialeBi- «5de*.'

„fche term gebruikt werd. Nu moeten wy wel bekennen, dat, wanneer
„wy deezen ftryd , Philofophifcher wyze , of reedekonftiglyk , zullen

II. Deel. &jj q q ver,

(?) Vid. Jac. Andres Epift.ap.Fcchtium Supplem.H.E.p. 35"6- 584,
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T»tMo. „verklaaren, dat de zonde veel eigentlyker een accident , als fubftantia

„ genaamt kan werden , maar dewyle wy dit artykel naar Gods Woord
„oordeelen, en van de geeftelyke zaaken , ook geeftelyk moeten oor-

„deelen, gelyk als de Heilige Paultts fpreekt , zoo kan dierhalven die

zonde eigentlyk , noch fubftantia , noch accidens genoemt werden

,

maar wy weeten wel , dat de Philofophie eene heerelyke en byzondere
„gaave Gods is , die ook haar plaats en rechte gebruik wel in de Kerke
heeft , maar door dien ze niet meer is , als een kracht of vermoogen
van het menfchelyke vernuft , zoo mag dan ook de Philofophie, in

haare vrye konften , niet meer en verder in alle Goddelyke zaaken gel-

den, als alle de andere vermoogentheeden en kragten van de vrye wil-

le. Daarom moet men daar by ook blyven , gelyk als de Heilige Petrus

zegt: Zoo iemandfpreekt , dat hy fpreeke als de voorden Gods. Item:

, Ziet toe, dat u niemand door de Philojophie bedriege. Eyndelyk be-

fluiten zy: „Dat geene van beide die woorden, als Gods Woord gelyk-

vormig goed gekeurt kan werden. Zy houden het ook daar voor, zoo
daar ergens iemand om deeze onze meeninge, noch fubftantia , noch

, s accidens wilde aanneemen, (wanneer hy echter anders van de erfzon-

„ de maar recht leerde , gelyk als men te vooren , eer deezen ftryd aange-

„ vangen wierd , in onze Kerken geleert heeft) en daarom van zyn Priefter-

„ fchap afgezet zoude werden , dat het zwaarlyk zal te verantwoorden
„zyn, en dat de fpreuk van Luther , over alle zulke uyt zal gaan, daar

„ hy zegt : Hy vilde liever met Judas den Verrader tn de Helle bran-
dden, enz. (r)

siechtont- 11. Veele andere hebben ook deezen laatften raadfhg voor goed en

rhauT noodig gehouden , in 't byzonder ten aanzien van den perzoon van Fla-
citts zelfs, als welke zich zoo wel verdiend gemaakt heeft, dat men hem
met reede vriendelyker en goediger hadde behooren te bejeegenen. (s) By-
zonderlyk , daar hy zich weederom verklaart heeft , dat hy het gehaatte

voord fubftantia, om de algemeene vreede ,wel vilde laaten vaaren , wan-
neer maar de andere, de erfzonde zoo gering niet maakten , gelyk 'er by-
zonder uit het gefprek met D. Andrea te zien is. (f) Maar hy heeft
ook daar meede, inzonderheid by de Wittenbergers , en andere , eenen

o enis
grooten toorn verdiend, dat hy de Phdofophie in de Theologie niet wilde

i'hTr
de laaten gelden , gelyk hy al in de gedachte Weymarfche Dtfputatie dik-

ph.e. maals erinnerde. Daar door zeiden ze niet alleen , dat hy zyne ketterye
uit enkele onweetenheid begonnen hadde, (11) maar zy waaren ook
moeijelyk op hem, om dat hy als een Cynicus

,

dejindien der Philofophie
verachtte, (x) hoehy als een tveede Julianus, de menfehen wilde wysmaa-
ken,dat ,hoe onbekwaamer iemand in de geleertheid vas ,hoe bekwaamer hy
in de gemeente van Chrifhis was , om aldaar te leercfi. Alen moeft het

gantfche geleerde weezen uit de Chriftelyke Schooien f'eenewaal affchaf-
fen , enz. De Flaciaanen hadden ook haare byzondere vyandfchoppen
teegen de Philofophie , (iudien , en haaren voornaamften Befchuts-heer

T«gensde Melanchthon uytgevorpen. (y) Ja Flacius hadde de Umverflteiteu

K?t'eT
fi
" met zyne aanhangers geinfiert, zoo dat een zieker Superintendent opent-

lyk op de Predikftoel gezegt heeft : Lieve Moeder , wanneer gj uw y

Kind, dat gy onder uw' herte gedraagen hebt , nam , en hem het herte af-

ftaky zoo deed gy zttlk eene greete zonde niet , als vanneer gy bet na Wit-
ten-

(r) Conf.omnmo Epift. anonymi ad Marbachium ap-Fecht. Ii c. P.37S. & omnino D. Cafp.

Melifandri klarer bericht vonder crbfünde voor den einfaitigen Teutfchen Mann. Wittenberg.

1 f80.4 . (0 Vid. Sagittarius Introd.H.E. p.itf. (t) Epilï. ap. Fecht. pag. 335-. 381. 384.
(a) Vid.H.È. Goth.p.7y8. Kortholt H.E.p.814. Kromsyer.l.c. (x) To.m. Script. Witteb.
Publ.p.T48. {y) To.v.p.izi.
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tenberg, of op de Hooge Schooien fchtkt. (z) En Dr. Mufaus heeft £ M̂
*£-

Wittenbtrg in eene plechtelyke reede, een flmkend riool des Duyvels ge-

noemt, (a) Een ander heeft gezegt: Dat het beeter was, zyne kinderen

in een hoerhuys te zenden , als op eene Umverfiteyt. Door alle welke en
diergelyke reedenen de Geleertheid, die behalven dat, merkelyk afnam/
zeer veracht en beleedigt is geworden, (b)

12. En daar door geraakten nu de vyandfchappen van Weederzyden vervoigin-

aan 't woeden, welke niet alleen in openbaare fchriften , en op het pa- &m."
8ent

pier, te zien waaren, maar die ook in geweldige bedryven endaadelyk-

heeden uitborften. De teegenftryders van Flacius verheugden zigweeder-

om , dat hy uyt de Univerfiteit van Jena weggejaagt was , daar hy te

vooren andere uitgebeeten hadde. (V) Daar en teegen klaagde deeze , met
zyne vrienden: ,,Dat zyne vyanden altyd met den yzeren Bybet difpu-

„ teerden, en de argumenten los maakten , ook hem en veele andere,

„die de nieuwe Pelagtaanfche , Paapfche , en Monchifche , Phüofopht-

„fche en Heidenfche zwarmerye , meteen goed geweeten niet konden
„aanneemen, van haare ampten met geweld wierden afgezet , vaftge-

„ houden en geboeit, met vrouwen en kinderen weggejaagt , haare zol-

,,dye onthouden, haare goederen afgenoomen , het gemeene volk ge-

„ bannen, hen de begraaffenis ontzegt , van huys en hof gejaagt , enz.

Flacius zelfs wierd uyt Jena, op de gedachte wyze, in 't Jaar 1562. ver- »a 'liB«-

dreeven , van waar hy zich naar Regensburg begaf, alwaar hier na , ge-

lyk ook naar andere plaatzen , om zynent wille , veele lieden uyt- l"^
vi?r

gezet, en andere flecht gehandelt zyn geworden, (d) Ook heeft de «deren.

Keurvorfï van Saxen naderhand alle de zoo genaamde Flaciaanen uyt de

Thuringfe ampten gedreeven,zoo veel als 'er aan den Kenrvorji gchoor-

den, welke Hertog Johan Wilhelm, in 't Jaar 15 71. weeder aannam, ('t?)

In Eisleben liet de Graaf, in 't Jaar 1575 op het aangeeven vanden Su-

perintendent , Menceltus , alle de Flaciaanen uyt het land zetten, (f) Om
nu van andere plaatzen nog te zwygen.

13. Maar op dat de bezwaaringen , van beide de zyden , wat naau- Befchuidi-

wer bekend moogen werden , zoo zal ik de oorzaaken der afzettinge gèmïï»"'

van Flacius , te Jena, hier invoegen , gelyk als ik die , in een zeeker
cmi'

handfehrifr, gevonden hebbe , het welke uit het verhaal der Vorjtelyke

Commijfariffen toen ter tyd was uitgetrokken. De. punten zyn dan de

volgende:

„ Ten eerften -, Dat zy by de zuyvere inftellinge van 't Goddelyke

,, Woord, volgens de leere van Luther, daar ze voornaamentlyk opbe-
„fteld en aangenoomen waaren, niet waaren gebleeven, maar dat ze die

„zaak, welke Gode alleen toekwam , hen eigen gemaakt , en zich te

„zaamen gerot hadden, een Pausdom, en dwang van ban, metverwer-

„pinge van Doop en Avondmaal, naar hun eigen welgevallen , teegens

„de Chriftelyke leere hadden willen invoeren , om de Hooge Overig-

„heid, en den Predikftoel, van alle gezag en geweld te berooven, waar '

„door dan verder, niet alleen Gods eere, maar ook met eene haar eyge

„ voordeel , roem en geweld gezocht geworden was.

,, Ten tweeden ; Dat zy niet alleen in haare twift-boeken , maar

„ook in haare fchoolen Sophiftifche (tellingen geleert hadden, veele

„heerlyke trooft-fpreuken verkeert , en naar haar oogmerk getrokken,

§Lgqq 2 daar

(tl Acadcmia Jenenfis in Epift.MS. ad Duccs Saxon. Ann. I5"67. p. 14. (a) Ibid. pag. 16.

(b) Ibid. (c) Endlicher bericht und erklarutig l.c. p.41. (d) Vid. Prxfat.ad To.vn, Ccntur.

Magdeburg. p.6. feqq. & Paulus Reinecker in der Vorrede uber Flacii kurtïe wiederlegung des

Poëtifchen Dialogi von der erbsünde. (e) Vid.Epift. ap. Fcchtium 1. c pag. 381. (ƒ) Ibid.

pag. ƒ16.
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j
"'mdc «daar beneevens allerleye verboodene lafterfchriften en fchamperheed en

„ van hooge en nedrige Standen uytgeftrooit hadden , waar doordevriend-

„ fchap van veele hooge Standen afgebrooken , de geweetens verwert , de
„gemeene vreede bedroefd, en tot oproer niet weinig oorzaak gegeeven

„was geworden.

„ Ten derden; Om dat zy de Chriftelyke en noodwendige Order van

„zyn Vorjtelyke Genaade , als ook die des ConfJtonu;n en des Predik*

„Jïoels te'Jena , daar zy doch zelfs met hunne WrèeveKge mishandelin-

„ ge de groctfte oorzaak toe hadden gegeeven , önderftann hadden , met
„ongegrondheid en Sophifiifche laftenngen te berifpen , re verdoemen , en

„te verhinderen. Terwylen zy zyne Vorjtelyke Genaade met onwaarheid

„belaft, en tot oproerige voorbeelden aanleidinge gegeeven hadden.

„Ten vierden; Om. dat zy met eene gelyke ongegrondheid , den Su-
„perintendent zejena, in zyn ampt gelaftert, en de Kerken aldaar, die

„ uyt loutere Goddelyke genaade, van hunne Sophijtijchetyrannye eenig-

„ zins verloft , en in verbeeteringe gebragt waaren , op een nieuw be-

droeft , en zonder oorzaake , onderftaan hadden , weeder te ver-

„ warren.

Ten vyfden; Om dat zy zyner Vorjtelyke Genaade heilzaame en nood-
wendige mandaaien en gebooden, uyt eene trotze ongehoorzaamheid,

„dikmaals veracht, en ftoutelyk overtreeden hadden , als dat ze de Theo-

„logifche zaaken met fchimp zaaken niet zouden vermengen , in druk
„niets zouden laaten uytgaan zonder verwilliginge van zyne Vorjtelyke

„Genaade, in welke ongehoorzaamheid te willen volharden, zy zich wel

„ uitdrukkelyk verklaart hadden.

14. Maar of en hoe alle cleeze punten gegrond zyn geweeft

,

zulks valt alhier zoo naauw niet te onderzoeken , nademaal het teegen-

antwoord van Flacius hier op niet by der hand is. Aanmerkelyk was het,

wat de Jenafche P'.'ofcjforen noch in 't Jaar 1567. aan den Vorfl vanWey-
mar fchreeven : Zy waaren , zeggen ze , bekommert , wanneer de Hof-
preediker Mr. Chriftophorus Irenxus niet afgefchaft wierd , dat de Vor(i

hgielyk weederom ingenoomen en daar toe bepraat -zov.de konnen werden, dat
Flacius er alle zyne aaanhangers , weederom aangenoomen wierden , des-

weegen zy dan ook heftig daar teegen Jlreeden , en protejteerden. (g) Ins-

oeweiden gelyks was hier by , op de verhaalinge van den hutherfche Godgeleerde

,

ha van Joannes Prppus, wel acht te neemen , die hy van de Jenafche Godge-
ïynevyan-

jeercje ^ m >

t j aar j^j. fchreef: „Dat naamentlyk, de weederfpreekers

„van Flacius , te Weymar, twee Diakonen in hunne huyzen opgeflooten
„hadden, dewyle zy het accidens niet wilden aanneemen. Item, dat zy
„ hein op eene Vifputatie gedrongen hadden , welke doch , noch Flacius

„ voor deezen , noch de Wittenbergers te Altenburg , hadden konnen ver-

„krygen. Maar deeze lift ftak daar achter, door dien beide deeze Dia-
„konen juyft niet zeer geleerde mannen waaren, die men licht hoopte den
„mond te zullen konnen ftoppen , en doorSophifterye van haar oogmerk
„af te brengen, (Joj

15. Dat het 'er nu waarlyk op zulk eene wyze, en zeer verkeert toege-

gaan is, zulks verklaart een van Melanchihons vertrouwfte vrienden zelfs,

onrecht, en hy voegt daar by , dat Melanchthon daar meede noch al niet te vree-

den is geweeft, (ij gelyk als dan Flacius van de Philippijlen befchuldigt

Machten is geworden , dat hy de Augsburgfche Belydenis en de Univerfitei-

u^ ten, haar voorige aanzien , vertrouwen, en goed geloove benoomen , en

dat

(g) Itf Epift. MS. (h) Epift. ap. Fechtium 1. c. pag. 38 r. (ƒ) Camerarius Vita Melanch.
pag-357-

J
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dat hy alzoo uit de Lutherfche Kerken alle geregte , ordeningen , en ree- \™™-
gelen uitgebannen heeft , waar door dan een teder ontrent de leere en orde-

ningen der plegtigheeden zig onderftaan hadde , niemand altoos als eenRegter

te willen lyden. (k) Ja men heeft hem wel uytclrukkelyk tot een Arriaan *v»*x-

willen maaken, en befchuldigt , dat hy te Maagdenburg, m zyne brie-
tl>1D"J '

ven , het vergift van Servetus al voortgebragt hadde ; en dat hy hier na ook in

zyne Gloffd compendiaria overliet Niettwe'TeJlament , gefchreeven hadde:
Dat de ZooneGods maar alleen door eene Metaphora \óy&> of het Woord
genoemd wierd. (7) Uyt welke betichtingen andere hier na deeze dingen
weeder herhaald hebben , zoo dat ze Flacius wel nitdrukkelyk een Ar-
naan hebben genoemt , (m) gelyk ook een Manicheè'r , waar van hier

booven al in 't derde Boek gedacht is geworden. Niet teegen ftaande de
doolinge hem van niet eenen Lutheraan beweezen heeft konnen werden

,

maar dat deeze lafteringen zoo wel hy, als zyne vrienden, ernftelyk en
in geheele fchriften van zig afgeweezen hebben, (n)

16. Over deeze fcheld- en bynaamen hebben zyne teegen ftryders ook jj^"*

anders hem gezocht te befchimpen , gelyk hy dan zelfs ook daar over

geklaagt heeft, dat Strigelms hem al te Jena eenfyeophanta of menfehen-
bedneger , een vyand der Augsburgfche Belydenis, een uyrvinder van
een nieuwen Godsdienft , enz. genaamt heeft. (V) Flmnnus heeft hem
altyd Grylliricus geheeten , (p) Joannes Major , de Wtttenbergze Dig-
ter, maakte een lang vers op de Afini'Flaaam , of Flaciaanfche Ezels ,

waar in hy hem en de zyne recht ligtviardig doorftreek. (q) Te Jena
heeft men zyn huys door de Studenten laaten beftermen, en ook nazy-
tie afzettinge, zyn afbeeld zei uyt de réy der andere Profejfooren wegge-
noomen, en in een hoek alteen gezet: het welke men hier na aldus heeft

uytgelegt, dat men hem wel niet voor rechtzinnig gekent heeft , doch
men hoopte, dat hy zig voor zyn eynde noch mogt bekeeren.(V) De ande-

re vyandlykheeden moet ik nu om de kortheid ovërflaan , dewyle zy,
behalven dat, in de oude fchriften nog wel te vinden zyn , als welke,
en in 't byzonderde boeken vmjoannes JVigandus teegens Flacius, de ge-

dagte Pappus maar voor bittere en Sophiftifche fchriften erkende. (V)

Ook werd het van veele ftaande gehouden , dat zy uit eenen bitteren Bitterheid

haat teegens lllyrïcns hem verdoemden ; en als men hen de reede daar «^gen-

van afvraagde , zy daar op niet anders wfften te antwoorden , als het
p"tye '

geene die menfehen gezegt hadden , welke Ariftides hadden verdoemd.

\t) Diergelyke zaaken 'er ook al van het gemeene volk gefchieden , het

welke van hunne Predikanten zoo dom gemaakt wierd , dat de boeren

in de kroeg malkanderen ten eerften altycl vroegen : zyt gy een fubftant-

zer of een accidentzer ? En die , wanneer de eene met den andere geen

gelyke naam wilde voeren, malkanderen de kan na de kop fmeeten. Zoo
uyttermaaten beeftachtig betoonden zirh deeze Oneuangelifche men-

fehen.

17. Na zyn dood heeft men hem ook nog altoos verdoemt, gelyk verdoe,

als dan Dr. Andrea, zeer lichtvaardig en goddeloos , in 't Jaar 1573, ™,niÓ°d.

van hem fchreef : Illyricus is een duyvels krnd, ik hebbe met hem niet "meer

te doen, dewyle ik met twyjfele , of hy zal nu al met alle duyvels vreeten

moeten , by aldien ze nu maar te huys zyn , en met ergens zyne meedegezel-

G^qqq 3 len,
-

(*) Endlichcr bericht l.c.p.146. (/) To.vn. Scriptor. Witteb. Pub!. p.Ttt.f. {m) Vid. è

Confeff Mansfeld.Petrio aliifqueSandius tf.E. p.418. Anton. de Sotomajor Ind. Expurg. pag.

776. («) Joach. Magdeburgius Anatomia Manichxse Hxrefeos. Ann. if8o. 40. (o) In Epiiï.

Difputationi Vinarienü annexa l.c. (p) Referentc Lud. Rabo ap. Fccht. 1. c. p. 410. (q) To.
111. Script. Witt.p. 11. (rj Vid.Sagittarius l.c. G. Muller 1. C$.27. (f) Ap.Fecht.Lcp.3f f.

(<) Ibid. p.413.
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j«f mo. len , Spangenberg , en de andere geleyden. («) Aan welke Flacius men eg-

ter, kort te vooren, ineen brief van 't Jaar 1571 , met dit opfchriftge-

fchreeven hadde : Aan den eerwaardigen , beroemden en geleerden man
D'. Matthias Flacius, mynenvnend en broeder. (x) Andere hebben echter

veel befcheydener van hem geoordeelt , welke ten minden gehoopt en
3;n dood.

gewenfcnt hadden , dat hy op zyn einde zig met God zoude verzoent heb-

ben, (y) Ja Dr. Heshufius , anders ook zeer yverig, noemde hem eenlee-

vendigen martelaar van Chnjlus. («) En ik vinde , in eene oudegefchree-

vene tydinge, dat de ontwerper daar van dit byzonder voor eene jchikkm-

ge van God gehouden heeft , dat Flacius eeven voor den tyd ge/turven is,

welken hem de Frankfoordersgezet hadden, dat hy uyt de ftad zoude moe-

ten wyken. In welk gefchrift ook met eene gemeld werd , dat hem in

zyne langduunge krankheyd, twee Predikers bezocht hadden , naame-

lyk Mr. Herman Beijer ,en Matthias Ridder, teegens de welkehy ontrent

het punt van de erf-zonde, niets altoos heeft willen herroepen , maar in

zyne voorige belydeniffe gefturven is. Maar wat van de Frankfoorder

voorgenoomene uytjaaginge gedagt is , zulks is ook te Straatsburg,

Regensburg , en op andere plaaczen gefchied, daar de Geeltelykheid de

Overigheid zoo lange gekwelt heeft, tot dat ze hem uyt de ftad gejaagt

gehad hebben.
verjaging 18. Alzoo hebben ze ook al met zyne aanhangers gehandelt. In het

««net!." Mansfeldfche gebied , heeft men, in 't Jaar 1575 , 35 burgers van Mans-

Gcvan «- ftLd gevangen naar Giebichenfiem gevoert , de ftad met geweld ingenoo-
"is. men, de lieden gebannen, en de gefturvene niet als andere willen laaten

begraaven , {a) daar meede zogt men deeze menfehen te onderdrukken,

door dien de zoo genaamde Flaciaanen , in het Graaffchap zig zoo ver-
venucer- re uytgebreyd hadden, dat niet alleen de voornaamfte Predikers, als Cy-

nacus Spangenberg , en Irenaus , maar ook de Graaven zelfs , en in 't by-

zonder, Graaf Kaarel en fVolfraad, Flacius toevielen , (£) waar van de
uytgegaane weederzydfche fchriften konnengetuygen. De gedachte Span-

V
èn

n
bfr

pan" ger2berg wierd eyndelyk ook afgezet , en ten lande uytgejaagtj hy fturf

in 't jaar 1604. te Straatsburg in ballingfchap, by na in net tachentigfte

zyn ot>- jaar zynes ouderdoms , (r) welke dan van veelen , weegeps zyn vlyt >

opregtheyd en ervaarenheyd , betreurt wierd., en ook ontfchuldigt, dat
hy maar de PhiUppiJlen niet hadde willen wyken , en daarom hadde moe-
ten lyden. (d) Hy hadde zyne teegenfpreekers , met verlcheydene fchrif-

ten, zig zelfs op den hals gehaalt , daar hy , onder anderen, nog in 't

laatfte , onder den naam van Candidus Sylve/ier , een reegenberegt , tee-

gens Dr. Huunii verklaaringe van de erf-zonde , uytgegeeven heeft, ge-

lyk ook Joachimus Magdeburgius een antwoord fchreef , op de vraage ,

IVat hy van de fchriften van Spangenberg hield, en waarom hy ,by na van
alle de voornaam/te en geleerd/Ie Godgeleerde -.uytgeinonftert is ? in 't Jaar
1580.

19. De andere hier van uytgegaane fchriften waaren : „Eene verhaa-

„linge, van alle de handelingen , hoe, en waar over, de verdeeltheyd
„onder de Predikers, in het Graaffchap Mansfeld zig toegedraagen
„heeft: alsook, eene weederlegginge van 't Eislebenfche boek, waar
„van de tytel is: Grond der Leere. Eisleb. 4 . 1574. Eislebifche Predi-

„kers verantwoordiginge , op Het fchrift, dat onder den naam van de Heer
„ Wolfraad , en Heer Kaarel', Broeders , en Graaven van Mansfeld , in

druk
(*) Epift.adMarbachiuin ap.Fechtium I.c. p.j-i^ (*) Ibrd. p.397. (y) G.Mullcr l.c.p.27.

Cij Ap.Fecht. p. 25-8. Ca) G.Olearius HalygTaphia p. 296. Muller 1. c. {b) Vid. Wigandus
in ManichiEifmo p.403-feqq. 460. fcqq. Fcchtius 1. c. p. 433,. (<•) Scultetus in Vita fua pag. 63.
{d) Micralius ?. 1u . H. E. p. 5-4^.

fchuld.

Schriften.
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„druk uytgegeeven is. Eisleb. 4°. 1574.. Ernftige erinneringe en ftraf- ja»Mo.

„fchrift aan M. Hier. Menzelms, waar uyt te zien is, dat hy, en zyne
tütMDC'

„aanhangers te vooren regt geleert, het accidtns verdoemt, maar nu het

„ teegendeel verdeedigt hebben, ib. 4°. ^5 74. Mansfeldze Predikers be-

„ richt weegens de dwaalingen, die 'er tuflchen hen , en eenige Geleer-

,,den, in de Univerfiteiten en elders , zig toegedraagen hebben , ook
„hoe verre en waar in zy met de zelve ftrydig zyn geweeft. tb. 4 . 1569.
„ 1574. Antwoord en Teegenbengt der Predikers in'tGraaffchap Mans-
„feld op het laatfte bericht der Heeren Godgeleerde , by de Univerfi-

„teyten van Leypzig en Wittenberg. ib. 4 . 1 5 71. 1574.. Twee vraagen

„aan de Chriltelyke Kerke, over de leere van de Erf-zonde , van zom-
„mige Mansfeldifche Predikers, te zaamen geftelt. ib. 4°. 1574, Berigt

„weegens de Graaven van Mansfeld. Leipzig 4 . Hier. Menzelii leere

„van de erf- zonde , neevens een berigt , of hy van Gods Woord , de

„ Augsburgfche Belydenis, Smalkald. Artyk.en zyne voorige belydenis,

„afgevallen is. ib. 4°. 1574-
20. Neevens deeze Mansfeldifche waaren 'er nogal veele anderen, And«e

welke op Flacias zyde waaren , als de Hertog van ïveimar , Joan Wil- ïlacianen '

helm zelfs , zyn Hof-prediker , Chriftoph. Innaüs , Martmus Wolffius , Pa-

fior te Orlamunde , Matth/eus Snyder , een Thuringer Pfarheer , Hierony-

tnv.s Opicius te Regensburg , en 'Tobias Riipitts , met wien Dr. Andrea
eene t'zaamenfpraake heeft gehouden , gelyk als hier booven nu reeds al

gemeld is. Verders, Dr. Joan. delefiiuus , Antomus Otto , Wilhelmus

Sarcerius , Joh. Beatus , en zeer veele in Ooflenryk en Steyrmark onder

de Predikers, (e) Van de gedachte kenaus (chryft Micralius , dat hy, iren*u9 .

door langduunge balliögfchappen zeer afgenoomen en geplaagt gewor-

den is. (ƒ) Insgelyks ook, van Matthaus Judex , ook een vriend van jude*.

Flacius, dat hy een corpus dofinna gefchreeven heeft, het welke men
voor de kinderen pleeg te gebruyken. (g) Van de overige, als Amsdorf,

Gallus , en andere, is booven hier en daar al gewag van gemaakt , insge-

lyks ook, kort te vooren, vznjoachim Magdeburgms , die zich een pre-

diker in 't Slot Grafwerd genoemt heeft. Met de dood van alle deeze

lieden, en die van hunne teegenfpreekers is ook allengskens deezen ftryd

in ftilte geraakt , alzoo dat 'er daar na eeven diergelyke en nog wel aan-

merkelyker manieren van fpreekcn zomtyds gebruykt wierden , daar

men dan echter niet eens op gelet heeft , door dien de eerfte vierighee-

den van zulke difputatien voorby gegaan waaren. Niet anders, als hetby

andere zulke flrydigheeden ook wel toegegaan is, daar men hier na , de

fchriften , en voornaamentlyk de predikatien en Poftülen van zulke te

vooren verworpene lieden aan een ieder tóegelaaten , en niets daar teegen

gedaan heeft , veel minder , die tot Ketters gemaakt , welke die gelee-

zen , bemind, of ook gepreezen hebben. Zoo dat hier na ook openbaar

geworden is , hoe het gewoonelyke Kettermaaken , in 't gemeen , maar

alleen van verhitte en verbitterde gemoederen , uyt booze hertstochten

ontdaan, en ook met hen te gelyk weeder vergaan is.

(e) Conr. Scblüffelburg. lib. n. de SeQa Manichsorum p.f. (f) Hift. Eccl. lib. in. pig.

385-. (5) Ibid. 1. c.

HET
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faafMD.
setMDC.

HÉT DERTIGSTE HOOFDSTUK.
*

Van Samuel Huberus , en eenige andere in V byzonder , üh

meede van de inner/yke flrydigheeden der Lutheraanen

in V algemeen.

§• i.

ONder de oneenigheeden , welke tuflchen de Lutheraanen zelfs voor-

gevallen, en tot hiertoe na malkanderen befchreeven zyn , is 'e?

nog eene ftrydigheid overig, die zig ontrent het eynde vandeeze eeuwë
opdeed. Want wat de Crypto-Calvwifrnus aangaat , die zullen we tot

op de Hiftorie der Gereformeerde befpaaren , en hier teegen in dit Hoofd-

ftuk in 't voorby gaan eenige getuygenifien, aangaandede innerlykeftry-

digheeden der Lutheraanen , tot een befluyt van haare Hiftorie, hierby

Aankom» voegen. Zoo is het dan, volgens de omftandigheeden , in 't korte aan

^n
b
Hube. te merken, dat deeze Samuel Huberus , van geboorte een S^itfer was y uyt

IUS
- de Heerfchappye van Bern , in welk Landfchap hy ook een tyd lang

Pfarheer is geweeft. (<z) Naderhand is hy uyt Swït'zerland in Swaaben*
tot de Lutheraanen gekoomen, en hy heeft aanftonds, in Tubingen, op
de Univerjïteit , zyne hier na beftreedene meeninge opentlyk voorgeftelti

op'nbarin- en daar van zeekere Thefes of ftellingen , in eene Dijputatie openbaar ge-

fêvodJT maakt , gelyk als de JVtttenbergze Godgeleerde verjdaaren. (b) Waar op
de Tubingze toen ter tyd ook ftil gezweegen hebben, door dien hy zich

teegen de Gereformeerde , in dit punt , zeer yverig betoonde , en haar

Meeae- alzoo hier door wel behaagde. Hy Zelfs heeft zig op het getuygenifle

va

e

™nde-
e van Dotfor Gerlachius beroepen, dat de oude Brentius eeven alzoo had-

"• de geleert , (V) gelyk als dan ook de Formula Concordia zelfs ook ver-

haald , dat 'er onder de Lutheraanen hier van niet altyd een en dezelve'

feede is gevoert geworden. (d)

zvneeyge 2- Maar wat het ftrydige punt zelfs aangaat, wy zullen naar onze ge-

T^an""" woonté, zyne eigene uytdrukkingen daar van bezien , zoo als die iri

ïa3
ïfcz?n

C zyne belydenifle te vinden is, welke in 't Jaar 1595. te Urfel , met de

té' volgende tytel is Uytgekoomen: Stantvaftige bckentcnijfe van Doftor Sa-

muel Huberts. Of God door zyne lieve Zoone Jefus Chriftus, maar alleen

eenige iveinige menfchen , ofgezaawentlyk alle menfchen , Van den dood

verlofl , en alzoo ook ten leevsn , hcyl en zaaligheid alle te zaamen verho-
ren en verordineert heeft. In dit fchrift begint hy dan aldus : „ Ik
,Dr. Samuel Hitbert hebbe altyd gelooft, geleert en bekent ,'• en ik °-e-

„loove, leereen bekenne ftantvaftiglyk nu noch altyd, dat God zyn
„ Zoon tot een Heyland gezonden heeft aan het gantfche menfchelyke

,, gedachte , die ook met zyn bitter lyden en fterven , alle menfchen van

„de zonden en de dood heeft verlofl: , op dat ze alle mochten leeven,

„en.alle zaalig Werden; en ik bekenne daarom , dat hy in zynen raad

„ heymelyk niemand altoos verlaaten en voorby gegaan heeft , gelyk als

„hy ook aan zyn Zoon alle menfchen gegeeven , en door hem aller men-
,,fchen heyl en zaaligheid gezocht en begeert heeft. Derhalven beken-

„ne ik hier meede ook, gelyk als Paulus , Ephef.i. zegt: God heeft ons

voor

(rt).Qucn(ledius dcPatr. m.Vir. & ex eo Freherus aliiqae. (b) In dergründlichen wider-

legung der fchmahkartcn HUbcri : Vorreds p. B, i. (<•) Apud Kromayeruin Hilt. Eccl. p. 5S6.

{d) Artic.xi. p.797.

93-
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„voor het begin des werelds </<w Chriftus verkooren, op dat wy hcylw en ï" r M"-

„on/lraftelyk zyn zouden; dit hy tot zulk een eynde door zyn 'Zoon,

„niet maareenige, niet maar weynige, niet maar een zeeker uytfchot,
„uytgeleezen en verkooren heeft, maar gelyk als Chnftus een algemee-
„nenHeyland, en in de weereld gekoomen is , om de zondaars" zaalig

„te maaken , en dat hy is gekoomen , om de weereld het leeven te gee-

„ven, en op dat \Vy heilig, Zaalig en eeuwig mochten leeven ; alzoo
„heeft ook God alle zondaars , naamentlyk alle menfchen , door zyn
„Zoon verkooren en verordineert, tot het leeven , heyl en zaaligheid.

„Dit bekenne ik van God en zyn volkoomen genaaden-werk , hetgeene
„hy door zynen lieveZoone getoont envolbragt heeft, teegens het gant-

„fchc menfehclyke geflachte.

3. Verder fchryft hy : „ Daar by geloove en bekenne ik ook, gelyk v«d CTe

„ik altyd gelooft, geleert en bekend hebbe , dat wanneer nu zulk een l"tt^if\

„algemeen genaade-werk Gods over alle menfchen , aan de menfchen ve '

„komt, geleert, verkondigt en gepredikt werd (gelyk het dan Chnftus
„zelfs bevoolen heeft, door de gantfche weereld te preediken) dat zich

„de menfchen aldaar, door geloove en ongeloove, in twee hoopen ver-

„deelen, de eene hoop volgt en gaat het geene na , waar toe hy van

„ God verkoozen en beroepen is , en hy jrerkrygt alzoo door het geloo-

„ve dat geene, waar tof hy in Chriftus verkooren is , naamentlyk , hy
„verkrygt het eeuwige leeven , hy werd heylig , zaalig , een kind en
„erfgenaam Gods in Chnftus, door wien, gelyk Paulus zegt, ons God

".„tot het kindfehap verordineert heeft. De andere hoop , en helaas! de
„grootfte, wil naar het Euangelium niet hooren , en als hy 'er al naar

„hoort, zoo veracht hy het, ja hy vervolgd het terftond , en hy wil

„daarom uyt eyge moetwilligheyd en fchuld , dat geene niet opvolgen
„of nagaan, daar toe hy van God , door zyn lieve Zoon, niet minder
„als de andere voorzien , verordineert en verkooren was. Derhalven
„dandeeze hoop , daar onder alle de onboetvaardige zondaars ftaan,

„ het zy Jooden , Jurken , Duytfche , Waaien , Franjftche , en Chri-

„ftenen of geen Chriftcnen , dewyle ze niet aanneemen , wat haar door

„Chnftns verwurven en verordineert was , zoo gaan ze alle te zaa-

„ men verlooren en verdoemt, en gelyk als ze in 't ongeloove fterven,

„alzoo werden ze ook eeuwiglyk verdoemt , en gaan verlooren. Haar
„weedervaart ook zulk een eeuwig gerichte en verdoemenis , van wee-

„gen haar ongeloove, dat is, dat zy den lieven God niet gehoort

„en gevolgt hebben, die haar door Chnftus van den dood verloft , en

„tot het leeven verordineert hadde. Daar is nu de fchuld van haarever-

„doemenis aan haar zelven , en in geene voorgaande heymelyke Raad
„Gods, als of daar iemand denken wilde, God heeft haar met een be-

„fluyt van alle eeuwigheid af uytgeflooten en afgezondert , beyde van

„Chnftus, en van het leeven in Chriftus-, en hy heeft hem eene heyme-

„lyke verkiezinge gemaakt , welke hy alleen door Chnftus ten leeven

„uytgeleezen en verkooren heeft , en alzoo de overige alle te zaamen

,;jammerlyk en eeuwiglyk voorby gegaan , verlaaten en verftooten. Van
„zulk eene heymelyke verkiezinge weet de H. Schrift gantfeh niet, maar

zy verklaart Chriftus , van God , ja uyt den fchoot Gods , met de o-

penbaannge aller heymelykheid, een Heyland, aan het gantfche men-
fchelyke geflachte toegezonden en toegefchikt te zyn , en daar was nu
in Gods raad, in Gods verordeninge , wille en befluyt , geen menfeh

„altoos voorby te gaan. Alzoo luyd en leert overal het gantfche Euan-
„gelium. Gelyk als dan ook de goddelooze , van weegen haar ongeloo-

II.Dtel.
d

Rrrr ve,
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'Tmdc j>ve, niet verdoemd konnen werden , wanneer haar God van alle eeu-

„ wigheid, door zyn raad van Chrijïus , en het leeven in Chriftus , af-

„ gezondert , afgezet en uytgeftooten heeft. Want by aldien ze in Gods
„voorgaande eeuwige raad alzoo waaren verlaaten , voorby gegaan en

,verftooten geweeft, zoo hadden zy ook in den geheelen tyd van haar

} leeven , en van haar moeders lichaam aan , geen geloove ter weereld ge-

„ had , en zy hadden derhalven ook van weegen haar ongeloove niet ver-

„ doemd konnen werden , maar God moeft in zynen heiligen raad de

„fchuld en oorzaake van haare verdoemenifie op zich zelven hebben,

„dewyle die arme menfchen alzoo ter dood en eeuwige pyn verordineert

„waaren geworden. En dit heeft hy in zyne andere fchriften herhaald,

en noch breeder uytgelegt. (e)

4. Dr. Hntterus fchreef van deeze zynebekenteniffe aldus: Zyne mee-
<har van, ninge daarom is gewis beeter als zyne uitdrukkinge , en wie tuffchen de lief-

de , beroepmge en verkiezwge van God geen onderfcheid kan maaken , die

zal Huberus meeninge wel haajl byvallen, zijne verdoemenijfe voor onregt

erkennen, en de Meifnifche Kerken en Leeraars met een zwaar vooroordeel

neSindes belaaden , gelyk als veele van haar dit deeden. (f) Laat ons nu den ftryd
ïtrydsdaar

zeifSj volgens de voornaamfte omftandigheeden , eens gaan bezien. Hu-
berus dan , na dat hy zig door, de gemelte Difputatie teegen de Calvi-

nijlen, te Tubingen, zeer wel verdeedigt haddfc, is in 't Jaar 1592. naar
Tewitter- ffrlttenyerg tot Profejfor in de Godgeleertheid beroepen , waar op de

ftryd met hem ook haaft aangegaan is. Want in 't Jaar daar aan hadde

hy al met Doctor <^£gidius Hunmus in 't byzonder daar over op eenmaal

reeden gewiflelt, ook in twee boeken, teegen deGereformeerde , die zaak

meede hier in gebragt, en in een reede-twift teegen Dr. Gefnents opent-

lyk daar vxxigedifputeert. Ondertuflchen , alhoewel de ftryd al vryzeer

de overhand genoomen hadde, heeft men hem echter tot Leeraar in de

Godgeleerdheid gevordert. Maar dewyle hy evenwel , zoo in zyne lef-

fen, als fchriften en brieven, op zyne meeninge vaft isblyven ftaan, is

de ftryd teegen hem altyd heeviger geworden : en als men hem voor-

hield , dat hy het formulier van Eendragt bezwooren hadde , het welke
zyne be- met hem niet overeen ftemde , zoo heeft hy geantwoord : Ik hebbe in my-
de

e

r
P
TU

g
bin^ ne boeken alzoo gefchreeven , Do6bor Jacobus Andrex en de Tubingers

fiemming. hebben dat geleezen , en goed gekeurt , Do&or Andrese is de voornaamfie

Auteur van het Eendragtboek , daarom ftryd myne leeringe en meeninge

niet daar teegen. (g)
Bereide 5. Na lange difputen , en als Doctor Polycarpus Lyferus, zyn ampt-

k"g
d>

" genoot, hem aireede de broederfchap hadde opgezegt,zoo heeft hyzig,
door Dr. Gefnerus, teegens die amptgenooten, alzoo verklaart: „ Wan-
neer het de Heeren Broeders in myne uytlegginge verftaan,en die zel-

„ve uytlegginge voor goed houden , en dat wy het in de hoofdhandel

3,eens blyven, zoo zal ik ter liefde van de vreede, met de bewufte ter-

„men en voorftellingen ophouden. Maar zoude men in de Leere, in

,, gevolge, wat anders meenen, of my daarom aantaften , en daar over

,,lafteren , en zelve fmaad aandoen , zoo wil ik myne termen weeder

„gebruyken. (Ji) Daar op liet Dottor Hunnius eenige the/es , of Irellin-

Ennieuwe gen > van de prade(imaüe uytgaan , met welke het Huberus nochmaals

misv""
e n ^et eens wüde zyn , en daar over hy dan op een nieuw weeder in ftryd

ftand. geraakte , voornaamentlyk wanneer hem Dottor Lyfer in de t'zaamen-

fpraake,

(e) Vid. cjufdem Beft'andige entdekkung des Calvinifchen Geirtes p. 162. feqq. Item Rettung
feinet allzcit bellandigen Bekamnis p. jvRefp. ad Cenfuram Tubingenf.& alibi, (ƒ) Epift.apud

FechtiiKn Epift.Theolog.p. 7J7. (g) Theologifche Facult'at zu Wittenberg in der gründiichen

wiederlcgung prsf. p.E. i.feqq. (h) Grundliche wiederlegung loc.cit. p.D.fcqq.
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fpraake, voor een Ketter uytmaakte, gelyk zich Huberus daar over be- ÏÓJ'iJdc,

klaagde. Derhalven wilde hy, met deeze Amptgenooten van de zaak ?«***

opentlyk, voor de gantfche Univerfiteit , difpttteeren , het welke deeze
""&c '

niet wilden toeftaan, op dat het niet in 't byzyn der Studenten gefchie-

den zoude Waar meede zy deeden kennen , als of zy geen goed ver-

trouwen op haare zaake hadden ; waar op het eyndelyk,na veel ftrydens,

van zyne teegenpartye , aan den Admmifirateur van Keur-Saxen be-

rigt wierd , en een bevel door haar uyrgewerkt , dat hy deezen ftryd ,

nog in 't openbaar nog m 7 byzonder meer zoude ophaalen. Waar teegen
het Huberus echter, in collegien en predikaticn , gedaan heeft , en by het

navolgende Keurvorjtelyke bevel, in 't Jaar 1594, niet heefc willen we-
derroepen, (1) zoo dat hy eyndelyk t'eenemaal is afgezet, en als inzvn Af»»in?e
1 L in. /- i 1 L J- 11

•' en-ontflja.

leevens verhaal itaat, (gelyk net met die geene, welke men gaarne weg sHevin

wil hebben, gemeenelyk gefchied,) in genaade en met eene vereeringe,

'in 't Jaar 1^95 } van zynen dienft ontilaagen geworden is. (k)

6. Wat verdriet hy nu over deezen handel , en andere vervolgingen, *"*'£**

gehad heeft, zulks geeven zyne fchriften uytdrukkelyk genoeg te ken- v«°°«i«-

nen. Zyne weederleggers vernaaien ook,dat,fchoon hy in Tubmgen wel
nge

van de Genaade-verkiezinge veel gefprooken en gefchreeven heeft , men
het echter voor goed opgenoomen hadde, door dien hy zich op defpreu-

ke 1 Timoth. 11. 4. 2 Petr. 111. 9. beroepen, en men niet gedacht heeft,

dat het teegen het Formuliervan eendragt was. Hierna, als de Wittenber-

gers hem alzoo aangeklaagt hadden, heeft men , voor eer/i , zyne voorgaan,

defchriften doorzogt , en veele dwaalmgen daar uyt getrokken , (l) welke
maniere van doen teegen de ketters altyd zeer gemeen *s geweeft. Zyne
teegenfpreekers hebben ook , ontrent veele van zyne betichtingen niet

konnen ontkennen , dat fchoon hy al in der daad gedwaald hadde, zy
echter in de handeling teegens hem te wyt gegaan waaren. Ook zyne Gen,yg«>»

grootfte vyanden, onder de Gereformeerde , hebben van hem bekent, dat vyanden,

zy detivee voornaamjie deugden van een difputeerder by hem gevonden heb-

ben , naamentlyk, geduld, om zyne teegenfpreekers, in de verklaaringe van
haare meemnge te hooren , en zagtmoedigheid , om ook zelfs harde reedenen

te verdraagen. (m) Hier teegen mogt wel het regte teegendeel aan zyne
weederpartye maar al te openbaar geweeft zyn , ten deele uyt de bedry-

ven zelfs, en ten deele, uyt haare reedenen en fchriften. Als in 't Jaar z
161 1 , Keurvorfi Johan Geore in de Reeeeringe trad, zoo trok Huberus g«fsaan-

,. ri j 1 1 j houden om
naar Drejden , en verzogt nog eens , dat hy gehoort , en tot een reeden- gehoon te

twift met de Godgeleerde toegelaaten mogt werden. Waar over een zee-
w"den -

ker Godgeleerde toen ter tyd aan een ander fchreef : De zotte man denkt,

dat wy alle ezels zijn, daar hy alleen op zoude konnen ryden , zoo als hy wilde.

Hy is ook toen ter tyd weederom afgeweezen geworden. (V) Een ander vervolging

hadde gehoort, dat Huberus zig te Jena onthield , daarom fchreef hy aan oorden
d"e

Dr. Georg Myüus alzoo : Wat de ligtvaardige Huberus by u uytbroeit ,

hebben wy met zonder groote on/leltenis van'tgemoedvernoomen. Ikwenfch-

te zeer , dat men (1) zig van zynen ommegang onthield ; dewyle het met

het Torgaufche reces Jlrijd , uyt welkers kragt aan Huberus alle onder-

houd in deeze landen verbooden word.

(2.) Door dien de ftryd nu niet meer byzonder is, maar de gantfche Ker-
ke raakt, waar door hy ook van geene byzondere perzoonen , fchoon het de

Cancelier zelfs al hebben wilde, onthaalt mag werden.

Rrrr 2 (3.)
(») Ibid. pag.D. 4. {k) Joach. Mauritius in der Chriftlichen Leich-Predigt H.SamudHuberi

Gofzlar 1624. p.D-i. (1) Ofiand.H. E. & ex eo Sagittar. Introd.H.E. p. 982. (w) Abrah.

Scultetus vonlêinem Lcbenslauf pag. 5-1. (») D.Helvicus Garthius in Epift. ap. Fechtium I. c.

p. 809 .



69o KERKELYKE XFI.Boek.

jaaruo. (~>\ Door dien de Huberiaanfche geeft do* nimmermeer tam zal worden.
tot MDC '^> w. i r (i J • rr

(4.) Dewyle alzoo de cenluren, acta, verdraagingen, en receflen , van
onze en andere Kerken , twyffelachüg gemaakt werden , NB.#/.y <?ƒ Hube-
rus fltfg »«? reg? gehoor t geworden was.

(5.) Dewyle ons het bejluyt van de Staatkundige te Weimar met reede

verdagt is. Want waarom zoekt hy hei vonnis der zaaken met by ons?

(6.) Doordien de flelhngen van Huberus, aangaande een verdrag\hem
nog de vryheid over laaten , om zyne leere te verdeedigen.

Waar op hy eyndelyk befluyt, en bid, dat Huberus , of door het ge-

zag der Hooge Schoole , of op eenige andere wyze rnogt weg gejaagt

werden , op dat de Univerfiteit niet t'onder ging. (0)

vvaPdiy\- 7. Y)t Opper-hof-prediker te Drefden, Dr. Hoe , fchreef toen ter tyd

te^Ts van Hnberus op de'volgende wyze :; Hy is met grootefchimp uyt dejlad,
hem. en fat gantfche Keurvorfielyke gebied g eweezen. De gantfchefchuld fchuyft

hy op my , en ik beken het , my gefchied hier geen ongelijk m: want ik hebbe

den raad gegeeven , dat de uytterjie boosheid van deezen man met tenfeherp

decreet ingetoumt behoorde te werden , daarom behoord 'er , tof een harde

knuyfi', ook een harde beytel. (p) Nog een prediker fchreef uyt Maag-
denburg aan Doctor Meifner naar Wiitenberg aldus : Onze Raad, heeft de

weederlegginge van Huberus , teegens de difputatie van Fórftefus, ver-
A^nfiaa- beurt gemaakt . De goede Huber heeft my ook al willen bekeer'en , en eenige

zynïboc- Staatkundige houden het ook voor zeeker met hem. Do£tor Meifner pryjl

hy > weegens zyn verjidnd en geleertheid , maar hy mijl aan hem de Godge-

leerde opregtheid , die hy te Drefden by hem niet gevonden heeft , want de

Heer Do£tor heeft hem aangefteld , als of hy een vreemdeling was. Hy
zegt ook , men heeft hem met gehoort , en hy verzoekt nog een t'zaamen-

fpraak of twee. (of) Men heeft ook toen ter tyd een van zyne teegen-

partyen, D. Lyfèr zelfs , by voorval van deezen ftryd, over eenige ket-

terfche leere willen befchuldigen , naamelyk : 1. Dat niet alle metifchen

tot het evenbeeld Gods gefchaapen zyn. 2. Dat de Zoone Gods de natuur
verzocht wk alle menfehen niet aangenoomèn heeft , enz. Waar in hem eeven zoo
gc oor

' licht weedervaaren kon , wat aan Huberus en andere gebeurt is. (V)
Undertuflchen heeft deeze alzoo moeten omzwerven , en zich by alle

de Univerfiteyten en Mmifieria des Lutherdoms aangegeeven , of'er noch
eenige eenigheid te treffen was , alhoewel te vergeefs. Want daar zyn
teegen deezen eenigen man zoo veele ftryd-fchriften na malkanderen ,

van alle Lntherfche Godgeleerde, uytgekoomen, met welke dcGerefor-
schrifan meerde zelfs zich ook hier óver vereenigt hebben. De JVurtenbergers

hèm"
15

gaaven dan uyt, de Acla Huberiana, of bericht van haar ftryd met Hu-
berus -, desgelyks wat 'er in 't Jaar 1595. met hem te Tubmgen gehandeld
was geworden. De Wittenbergers fchreeven zeer veel teegens hem , in 't by-
zonder c^Egidius , Lyferus enGcfnerus, gelyk ook eenige te Jena , als

Petrus Pifcator-, en eyndelyk , Doctor Hoe zelfs , in zyn antwoord op
Huberi Appellatio en Provocatio, te Leipzig in 4 . om nu van de byzon-
dere weederleggingen nog te zwygen. (Y)

zyn ïee- B. Zoo dat deeze man zyn gantfche leeven , in een groote onruft door
yens-ioop.

gebragt heeft , daar hy niet alleen' in zynen ouderdom in ellende zoo
veele jaaren lang heeft moeten omzwerven , maar ook in zyn jeugd on-

der

(0) Hutrerus epift. MSta ad G.Mylium de Anno 1600. in volumine Epiftolarum ccvroypücpaii

ad B. Meifnerum Tomo, 11. 11.17. (ƒ>) Epift. ad B.Meifnerum in Volum.di<3oTom.i.num.4.

{q) M. Simon Salichius ad eundem Anno 1613. nam. 293. (r) Vid. Lyferi Erlautcrung uber

3 fragen, wclche D.Samuel Huber mit feinem examinc erreget hat. 1 5-98. 4°. (s) Vid. vel
Hunnii Opera Toni. 1. pag.688. Tom. n-p. 1031. Hutterus in F. G. ufo. & ia Loc.Comm.
p.819. Gedachiusdifp.2. Affelmannus Syntag. 1. difp. 18. p.fió.feqq. &c.
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der de Gereformeerde veel heeft geleeden. Want , gelyk zvn leevens be- J"r "°;

ichryvinge verhaald, zoo is zyn Vader, Petrus Huberus, eerft in Swit-

zcrland, te Bern, een Schooldienaar , en Zwinglins aanhanger, doch
hier na de leere van Lnther toegedaan gev/eell , en hy heeft zyn Zoc n

defgclyks daar in opgevoed. Van waar zich ook deeze teegen de Ge-

reformeerde , te Bern, al in 't Jaar 1587. aangekant heeft, en daarom
van zyn dienft , te Burgdorj", zyn Vaderland , afgezet , en ook een

tyd lang te Bern in de gevangenis gehouden is geworden. Doch God 7m^J.'
heeft hem met de zyne niet alleen toen ter tyd j maar ook in 't laatlte, houdinge.

wonderlyk geleyd. Want in zyn laatlte ballingfchap heeft hem. de

Hertog van Bronswyk , Bedenk Ulrik , uyt het Kloolter Reijfenberg ,

een jaarlyks onderhoud laaten toekoomen , gelyk als Huberus zelfs ook
roemt, en in zyne Lykprcdtkatie gedacht werd. Eindelyk, als hygeene

uytkomite in zyncn ftryd gezien heeft , (behalven dat hy noch beleeft

heeft, hoe God zyne vyanden in de Duytfche kryg, aangevangen heeft

te vergelden) hebben hem zommige goede voornaame lieden, gelykals

aldaarVerhaalt werd, geraaden , dat hy zich daar van ohtflaan zoude,

't geene hy ook gedaan heeft. Waar op hy zig te Halle , in Saxen , hier

na PS Lrffurt , onthouden, en aldaar ook eenige ftryd-boeken teegen de

Papillen en Gereformeerde gefchreeven heeft. Ten laatlten is hy na zyn

Sehóon-zoon en Dochter naar Oojlerwieg gereyft, en hy heeft zig aldaar

na liet getuygenis des Predikers itil en ingetoogen gehouden , en is nie- f™v„.

mand laftig gevallen-, hy heeft ook by ontltaane zwakheid het Avond-

maal genoomen, gelyk als hy al te vooren ookdikmaals, in Gofzlar',

op kennis der Godgeleerde, te Helmflad , gedaan hadde. Waar op hy

in 't Jaar 1624.. den 25. Maart, irj'c 77.Jaarzynes ouderdoms, zachte- rndood.

lyk en Itil is ontflaapen, en ook met eene aanzienelyke begraaffenis en

-Lykpredikatie, uyt Pfal. cxvi.y. 7.8.9. vereert, en voor zaaliggepree-

zen is geworden. (*)

9. Wat verders zyne vyanden , aangaande zyne aanhangers geklaagt zyne

hebben, dit vind men in de fchriften van de zelve tyden heel klaar. Do- ™?£fh"b-

tfor Hutterus fchreef al in 't Jaar 1595 van Ulm, dat eenige Staatkundi- „i"
."

ere aldaar , dóór de belydenis van Huberus bewoogen wierden , om hem zoo

zeer te belchermen , als of ze daar op gezvooren hadden, (t) D. Gar-

thius klaagde ook, dat de Profefor Hebre* Lingua te Wtttenberg , M. JJ""
Fabritius^ het met Huberus altyd gehouden hadde , dog men namfcherp op

hem agt , en men maakte [legte agtinge van hem ; hy verfiont ook de ftatus

controveriïx of'het hoofdpunt van 't verfchil niet. Hy noemt ook eenen

Cafpar Hirfch , die ook eenen ajfecla of navolger van Huberus was. (u)

Dr. Winkelman verhaalde, in 't Jaar 16 12 , van een prediker teAmsbach , Anfpach,

die Huberus ook aanhing en hielp ', desweegen zig de andere predikers

ook van hem afgefcheyden hadden. (V) Byzonder heeft zig te Eisleben

een DoBor Juris en Afpjfcr van de Hallifche Regeermge , genzamtjohan-

nes Keckius , in 't Jaar lóio. op gedaan , die te Halle een boek in 8°. Hjil«

drukken liet, met den tytcl: Refponjïo ad quaftionem:Utrum pradeftina-

tio ad vitam aternam fit univerfalis an particularis. Dat is : Antwoord

op de vraage, of de preedeftinatie ten eeuwigen leeven, algemeen of byzon-

der is. Waar teegen de Mansfeldfche Godgeleerde een fchrift uytgaa-

ven , onder de tytel : Noodzaakelyke weederlegginge van het uitgegeeve

Boek van Doctor Johan Kecken , waar inne hy de doolinge van Huberus,

aangaande de algemeene prxdeftinatie , wil verdeedigen. Deezen Doclcr

Rrrr 3 Kec-

(*) Jo. Mauritius in der Leien -Predigt. 1. c. und deflên lebens lauf. ibid; (t) Epift. apud

Fcchtium loc. cit. («) Ibid. 1. c. p.Seji. {x) Epilh MS. Vol. i. ad B.Meifnerum num. 14.
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Keckius heefc te Holle , Huberus een tyd lang by hem in zyn huys on-

derhouden , tot dat de Raad het deezen langer geweigert hadde , en hem
met eene vereeringe van daar heeft laaten trekken, (y) Hy heeft ook de

Godgeleerde, in het gedachte Boek, maar Particularijlen , en pravifio-

narn genaamt , ook hen t'eenemaal van het Calvimfmus , Papifmus en

Mahumcdanifmus befchuldigt, en teegens haar de getuigeniffen der oude
Godgeleerde, voor zig bygebragt. Daar op begonnen de Predikers te

Eisleben, op den Predikftoel, hem te weederleggen , maar hy verzocht

een t'zaamenfpraak met haar, die ze ook in 't Jaar 1610. den d.Augufti,

met hem houden moeden , daar hy echter by zyn gevoelen bleef. In

't laatfte gaaven de JVittenbergze Godgeleerde deezen raad , zy zouden

hem in den ban doen , 't geene zy ook deeden , e» hem eyndelyk , nee-

vens den zoon van Huberus , Praceptor van zyne kinderen , uyt het

Mansfeldfche gebied banden. (z) Zoo dat alzoo de hoop van Ofiander

niet na zyne meening uitviel, naamelyk, dat deezeftryd met den Auteur

te gelyk zoude ophouden, (a)

10. En tot hier toe hebben wy de inwendige ftrydigheeden van de

hutheraanen onder haar zelfs, kortelyk bezien. Op welke dan de ove-

rige verdeeltheeden nu in orde zullen volgen , welke tuffchen deeze en

de andere partyen der zoo genaamde Chriftenheid, in de voorige eeuwe
2raïrte

y" zich hebben op gedaan. Doch voor af zullen we nog eenige byzondere

«nonXT ftrydigheeden in 't korte aanroeren , welke wel niet tot een openbaare

raansn'T fcheuringe uitborften , maar die echter zommige bedenkelyke punten

Ametba.
betroffen hebben. Alzoo vond men, ten tyde van Luther , te Witten-

chü. fafg een Profeffor Philofophïa , met naamc. Pjtus Amerbach , een fcherp

Speculator en Difputator , gelyk hy befchreeven werd , welke niet alleen

in de Wysbegeerte, maar ook in de Godgeleertheid, Zyne eigene zwaa-
righeeden hadde, en die daarom van Melanchthon ook niet al te wel ge-

handelt wierd.
(Jj)

Doch hy ftelde zyne meeningen aan alle beyde voor,
welke dan inzonderheid daar in beftonden : „ In de zaake der recht-

„ vaardigmaakinge was het woordeke fola alleen , door het geloove niet

„eeven zoo noodig. Door het geloove wierd alleen eene erkenteniffe der
„barmhertigheid, maar geenzins het vertrouwen te gelyk verftaan. De
„Paus moeft evenwel eenige macht tot ordineeren en tot ftellen hebben,
„de gantfche Kerke hadde onmoogelyk in zulke gewigtige punten kon-
„nen dooien. (cj Door dien hy nu hiervan te Wittenberg geene voldoe-
ninge meende te zullen konnen krygen , zoo trok hy van daar na Ingol-

ftad, liet zig van 't Lutherdom los maaken, en hy wierd aldaar ProfetTor

Philofophia. (d)

Naogeorgi. il: Ontrent de zelve tyd brak een zeeker Pfarheer, in Thuringen, te

Kahle aan de Saai, genaamt Thomas 'Naogeorgus of Kerkmeyer, met zulk
eene ftellinge uyt , dat naamentlijk , de uytverkoorene den H. Geeft met
konden verliezen, fchoon ze al willens en weetens in zonden vielen. Waar
op Luther, Melanchthon, en Buchenhagen , in 't Jaar 1536 geantwoord
hebben, en geraaden, dat men des Pfarheers uytlegginge over Joannes,

die hy in druk wilde uytgeeven , zoude onderdrukken. (V) Egter is dee-

ze zelve man, in 't Jaar 1546 , hier over nog eens in ftryd geraakt met
den Superintendent te Saalfeld, Cafpar Aqmla , waar over hy voor den
Kerkenraad gedaagd wierd, maar, nademaal hy voor geweld bekommert

was,

(y) G.Olearius Halygraphia p.342. (&) Vid. Confilia Witteberg. P. t. pag. 65-4. feqq. &
Scriptum Mansfcldenfium Prrcfat.&p. 269. feqq. Conf. Andr. Caroli Mernorab.Ecclef.Sec.xvii.

l.i. cap.67.68.&7j\ (a) Epit. Hiftor.Ecclelïalt. 1. iv. cap 45-. p. io?f. (b) Matthxus Ratzen-

bergcr Relat. Hiftor. MS. p.18. (<r) Melanchthon Part.i. Confil.&Refp. p.fH. (d) Ratzen-

bergerl.c. («) Vid.Tom.vi.Lutheri Altenburg. 1041.
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was, zoo maakte hy zig weg } alhoewel hy eyndelyk te Weymar toen J
a"MD.

tertyd zig weegens eene andere beicnuldiginge gezuyvert heert, naame-

lyk, als of hy van 't Heylige Avondmaal Zwmgltaans leerde. Hy had

zig ook aldaar weegens zyne voorige meeninge aldus verklaart : „ Men
„ moeft de leedemaaten der Kerken op tweederleye aart aanzien , een-

„maal volgens haare openbaare dingen, en dan ook naar de verborgene.

„Naar die wierden in de Kerken alle gedoopte voor uytverkoorene en
„kinderen Gods gehouden. Maar volgens deeze kon God alleen Rech-
ter zyn, die daar wifte, welke zyne verkoorene waaren. Kom. ik. 6.

„ 20. 29. welke dan ook niet verderven , nog ten doode zondigen , of
„den H. Geeft verliezen konden. Kom. xi. 29. 1 Joh. 111. 9. Joh. vi.

37. en xiv. 16. ( ƒ} Hy zoude hier na nog in 't Wittenbergze een Pre- w

diker , en in den tyd des Interims daar uytgejaagt , maar hier na weeder
ingezet geweeft zyn. (g)

12. Nog heeft een Hofpreediker te Anfpach , genaamt Georg Kargius Kargn.

oïParfimonius, die de t'zaamenfpraake te Worms ,in 't Jaar 1557 hadde
bygewoont, in 't Jaar 1563 zeekere ftellingen van de rechtvaardigmaa-

kinge openbaar gemaakt, waar van den inhoud de volgende is, gelykhy
die in 't Jaar 15 70 , als hy van de Markgraaf , Georg Frederik naar Wit-

tenberg daar over gezonden wierd , verklaart heeft : „ De Wet verbint

„ons, of tot gehoorzaamheyd , of tot ftraffe, maar niet tot alle beyde te

„gelyk. Derhalven, dewyle Chrtjlus de ftraffe voor ons reeds al gelee-

den heeft, zoo heeft hy de gehoorzaamheyd voor ons vervult -, item ,

„wat hy vervult heeft, dat behoeven wy nu niet te doen , daar zyn wy
„ook niet toe verbonden. Maar de gehoorzaamheyd van de wet moeten wy
„vervullen. Derhalven heeft dan Chrtjius niet voor ons , maar voor

„zig zelven de wet der gehoorzaamheyd vervult , op dat hy een onbe-

„ vlekt en Gode welbehaagelyke offerhande waare. Waar by hem dan

,

op de kenniffe der Godgeleerde, bevoolen wierd by haare meeninge te

blyven. (&) OndertufTchen heeft hy hier na de eere gehad, van onderde

Ketters meede op haar lyft te ftaan. (1).

1 3 . Nog te vooren is over deeze ftoffe een prediker in Hungarye , ge- vxAa-

naamt Matthias Lauterwald , met zyne amptgenooten ftrydig geworden,

om dat hy van die meeninge was> dat de boeteeen de nieuwe gehoorzaam-

heyd, de belofte der genaade hadden, en die zig toeeygende , waar door dan

de merifch gerechtvaar'digi wierd. De genaade wierd aan de gehecle boete in

de Schrift toegezegt. Waar by hy door het geloove , maar alleen het

hiftorifche verftond,dat zonder de liefde zyn kon, en om die reede heeft

hy deeze itellinge , Sola jïde 'piflificamnr , dat is, Wy werdendoor hetge-

loove alleen geregtvaardigt , een rjool des Antichrifis genoemd , zonder

twyfTel weegens het fchrikkelyke misbruyk en de valfche Euangelifche.

Waar over hy verworpen, en de Raad te Eperies ,van Melanchthon opge-

hitft geworden is , dat men hem zoude afzetten. (T) En diergelyken

misverftand heeft 'er zeer veele, die teegen het misbruyk der Euangeli-

fche leere geyvert hebben , in het Ketter-regifler gebragt.

14. In't Jaar i568.ontftond'er te Roflok een ftryd tuffchen denPfar- B«ut.

heer te St. Nicolaas , Johannes Beatus , en de andere Predikers , daar die

bewyzen wilde , dat de Confecratie of Heyliginge in 't Avondmaal , en-

kel en alleen door het uytfpreeken der ingezette woorden gefchiede , waar

by

(ƒ) Ex MS. Sekkendorffius l.in. p.66f. (g) Idem ex Henr. Pantaleonis Profopographia.

jbid. (h) Ap. Abrah. Scultetum in Vica faa Edit.Germ. p.61.62. (») Vid.ScherzerusSyftem.

Theol. p.42$\ Kromayerus H.E. P.J87. (k) Vid. Melanchthon. Epift. Volum. 1. p.422. &
Confil.To. 1. p. 190. Strigelius in Refatationeimpia: &blaiphemasopinionisM.L.inConfen

r
ione

ejusp.Y.3. AnnoifSS. edita.ConuïiaWitteberg.P. 1. p^j
-

.
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Jaar MD.
rot MDC.

Marbachii.

Scheckii.

Ilcshufn.

by ook gevraagt werd , of het brood en den wyn in 't Avondmaal , voor

en na het gebruyk , het lichaam en bloed van Chriftus was : en door dien

deeze man op zyn meening bleef ftaan , zoo wierd hy op het oordeel

van buyterïlandfche Godgeleerde van zyn ampt afgezet. (I) Te Straats-

burg kreeg Dr. Marbachius ook ftrydmtt eenige andere, over het punt van

de menfchelyke natuure van Chriftus, dewyle hy zeyde : Dat deeze ter-

fiont van zyne ontvangenis af'aan , ten heemel gevaaren was. Irisgelyks,

Dat Chriftus volgens zyne beyde natuuren , zyne Ouders gehoorzaam ge-

weeft was. enz. Waarover hem Dotforjoachimus Moerhnus , in 't Jaar

1566. in 't byzonder aanfprak. (m) Zoo kwam ook de Profejfor Philo-

fophiatt Tubingen, JacobusScheckms , by de Godgeleerde aldaar in ach-

terdocht , dat hy , in het punt van de perfoonelyke vereeniginge met
haar niet volkoomen overeen kwam , doch waar over hy zig naderhand

alzoo verklaarde, dat zy met hem te vreede moeften zyn. (u)

15. Te Hamburg wierden de Predikers te zaamen , en in 't byzonder,

.tpini. Joachimus Weflphalus , met haare amptgenooten , DocJor Johannes c^£-
pmus ftrydig, om dat deeze van Chriftus leerde , dat hy by de hellevaart

nog wat geleeden hadde , waar van hy ook een '7>vz£?tf^gefchreeven heeft,

met den tytel : Brevis explicatio Artkuli de defcenfu Chrifti ad inferos.

Dat is : Korte uytlegginge , aangaande het neederdaalen van Chriftus ter

Helle. Maar door dien deeze Man by de Lutherfche Kerke groote

verdienften hadde , zoo wierd die ftryd allengskens vergeeten , te meer
dewyle hy in 't Jaar 1553- kwam te fterven. (0) Eeven zulk een kryg

ontftond'er ook tuflchen Doflor Ttlemannus Heshufius, en Johannes Wi-
gandus , als ook tuflchen het Konïngbergze Minifterium, alwaar die toen

ter tyd Profejfor Theologiar was. Want hy hadde in een zeeker ftryd-

fchrift gefchreeven : Dat men met alleen moefl zeggen , de Zoone Gods moet
ve conat- -men aanbidden , almagtig en leevendmaakend in concreto , maar ook: Het
ftraito.' vleefch van Chriftus is aanbiddens waardig in abftra&o. En alhoewel Wi-

gandus bekennen moeft, dat zy in de zaak het eens waaren, zoo noem-
de hy het doch eene gevaarelyke maniere van fpreeken , en hy ving daar

een grouwelyke woorden-kryg over aan. Andere Godgeleerde als Chem-
nitius en Kirchnerus verdeedigden 'Heshufius reedelyk wel, het welke heni

by Wigandus echter niets hielp , die Heshufius t'onder hebben , en geduu-
rig tot herroepinge dwingen wilde. Hy bragt het ook met zyn raazen

en tieren zoo verre, dat hy van zyn Bisdom wierd afgezet, en Wigan-
dus dat zelve Bisdom, neevens nog een ander, aan zig trok, ook eeni-

ge Diakonen , om dat ze Heshufius voor onfchuldig hielden , afzette.

Welke Theologifche tyrannye zoo lange duurde , tot dat de Admimftra-
tor t Markgraaf Georg.Frederik, in 't Jaar 1578. met kenniiïe van de
andere Godgeleerde , hem gebood te zwygen. Gelyk als Hartkn'och in

de Pruyffe Kerkelyke Hijiorie wytloopig en opregt daar van fchryft , als

ook noch van een andere ftryd aldaar , van Doctor Ifnderus met Gna-
pheus. (f)

16. Noch een andere tweedragt verhief zich in Pomeren , te Straal-

zund, alwaar de nieuwe Superintendent en Paflor, Mr. Johannes Fredc-

rtiSi naar de gewoonelyke wyze, noch niet geordineert was, en echter

anderen aanving te ordineeren. Welke ftryd dan eenige jaaren na mal-

kanderen duurde , dat zich Fredertis niet wilde fchikken , maar de ge-

woonelyke ordinatie een ftrik voor het geweeten noemde. Waarom hy
eyn-

Frederi.

Van de

ordinatie.

(/) Lindebcrgius Chron.Roftoch. l.iv. c. 10. p. 130. (w) Ep. ap. Fechtium Ep. Th.p. ut.
(«) Hofpinianus ap. Fechtium Chronol. p. 95-1. (0) Vid. Micrxlius Hift. Ecclef. 1. m.p. 5-2,2.

Joh.Böttiger Kirchcu Hift. p.404. (p) L.v.c.2. p.463. feqq. Micrxlius. l.c.p. 5-22,523.
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eyndelyk,in 't Jaar i548,zynen dienft verliet, en in het Mekelenburgze £j'MJJ£;

ging, alwaar hy Superintendent te Wtfmar wierd , erf iri 't Jaar 1562 ,

met zyn gantfche Huysgezin , fchielyk kwam te fterven , zoo dat men
geloofde, dat men hem vergift in gegeevert hadde. (q) En dit zyn
nu ook de byzondere ftrydigheeden onder de hutheraanen i gelyk als zy
alle, ofwel de meefte ; met groote ergernis van het gemeene volk , en

in 't byzonder der Papiflen, gevoert zyn. By welke ik nu nog eene aan-

merkelyke zaak zal byvoegen, die nogmaals den ellendige en Verkeerde

toeftand van die tyden heel klaar zal openbaaren.

17. De woeker hadde, onder andere dingen, te Regensburg zoo zeer snydw

de overhand genoomen, dat vyfonder de Predikers (die iemand aldaar als bur^n

opregte en geleerde mannen befchreeven heeft) opentlyk daar teegen fpraa-
dtl)1'oekcr-

ken , en volgens de klaare woorden van Chnjius , beweezen , dat de woe-

ker en intereft-neeminge in 't algemeen een groote z,onde was. Dit konde nu
de gierige Duyvel zoo wel onder Geeft- als Weereldlyke , waarlyk niet

lyden, en door dien dit getuygenis veelen uyt den Raad aldaar, die dee-

ze Predikers heimelyk vyandig waaren , (gelyk men verzeekert) het ge-

weeten roerde, en alzoo niet aanftont , zoo verborgen zig deeze agter

zulke Godgeleerde, aan welke diergelyke leere niet aanftont, en die tee-

gens haar pratfyke aanliep. Deeze nu waaren met haare antwoorden vaar- 2"gÓa.
dig, om deeze oprechte lieden , als dooiende af te maaien, ja dat af- geleerden,

gryiïelyk was, heel voor onbekwaam tot het ampt , en voor Calviniften

zondereenige haare fchuld (gelyk iemand aldaar verzeekerde) te verklaren.

Daar onder was nu de voornaamfte Vr. Jacob Andrea , neevens de ande-

re IVurtenbergze God- en Rechtsgeleerde , op welkers uytfpraake deeze

vyf Predikers in der daad afgezet , en uyt de ftad , in 't Jaar 1587, gejaagt

wierden, alleen maardewyle zy de Paradoxa,of ongerymde dingen niet

goed wilden keuren,daar zy anders de billykheid niet teegen waaren , wan-
neer zy uyt de Schrift , of natuure , of de regten , daar van overtuygt

wierden, gelyk als zy haar verklaarden. De arme toehoorders waaren
daar over ook ten hoogften ontftelt en onwillig, gelyk daar by bekend
werd , (rj en zy zyn waarlyk , in haare ondeugden neevens alle an-

dere hutheraanen door deeze grouwelen niet weynig verfterkt geworden.

De Raad zogt zig wel hier over voor de weereld te rechtvaardigen , en

gaf daarom, in 't Jaar 1588, een fchrift uyt met den tytel , Berigt en

vermaaninge der E. E. Camerheeren en Raaden derjiad Regensburg, over

de vyf Kerken-dienaars 3 die in 't jaar 1587 hun affcheidgrgceven is. Maar
waar teegen de Predikers (dcwyl men haar de fchuld van fchrikkelyke

ondeugden gaf, om zig te verdeedigen) een teegenberigt uytgaaven.

Alhoewel Jacobus Andrea zig al weeder daar in mengde, dewylehy zelfs

te Regensburg geweeft was, en deeze lieden hadde helpen vervolgen, en

hy fchreef eene Afvaardiging van 't ongegrond berigt van de Predikers

te Regensburg in 't jaar 1587 afgedankt , neevens der E. E. Camerheeren

en Raaden aldaar bygevoegt berigt, en Chriflelyk bedenken der Regtsgeleer-

den Faculteit te Tubmgen, aangaande den woeker , Lubek 4 . 1589. Over
deezen fchrikkelyke handel ontftont 'er in de ftad een zeer groot oproer,

door dien deeze vyf mannen van veele 1000 perzoonen goede getuyge-

niflen hadden, gelyk als Hombergerus fchryft, daarin zig ook de Mans-
feldfche en Saxifche Godgeleerde , gelyk ook de Rechtsgeleerde gemengt
hebben: daar ondertufichen , gelyk die van Regensburg berigten , die

goede lieden , met wyf en kinderen , in ellende omzworven , en wyl zy
//. Deel. Sfff van

(?) Vid.Melanchthon Ep. ad cum Volum. I. p. 389. 393. Micraelius 1. c. p. 373. {/) Martin.

Crulius 1. xi. P. m. Annal. Sucv. p. 808.
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van Dr. Andrea zoo zwart gemaakt waaren , van niemand aangetrokken

wierden. Maar de Papiflen verblyden zig zeer, dat de Lutheraanen el-

kander-en-zelfs zoo haavenden (depeBere.) (s)

18. Deeze laatfte klagte geeft my nog geleegenheid , om nog eenige

andere, tot befluyt van de inlandfche Lutherfche ftrydigheeden, hierby

te voegen , welke van vriend en vyand daar over gevoert wierden , waar
uyt, ten overvloed , de ellende van de zelve tyden openbaar kan zyn.

De verftandige zelfs onder haar zyn in deeze klagten uytgeborften:

„Alle daagen ontftaan 'er nieuwe onruften der fchadelykfte ftrydigheeden

„en verwerdfte vraagen,die altyd oorzaaken tot groote fcheuringen gee-

„ ven , daar de gemoederen der meefte , door eergierigheid opgeblaazen,

„en van haat en nyd ontfteeken zynde , gelyk als te poft na haar onder-

„ gang rennen, (t) Daar is geen gemeenfehap onder de Leeraars der Ker-
„ken, maar een ieder neemt de vryheid, van de allergrouwelykfte doo-

„ lingen te bedenken , en die aan anderen op te dringen. («) Wanneer
„wy deeze onzaalige en innerlyke ftrydigheeden nalieten, en dat het ge-

„zag van Luther ons eeven zoo heyhg was , als wy zyn naam wel dik-

„maals in den mond neemen , zoo zoude het licht met ons , en onze
„Kerken, veel beeter ftaan. Maar nu woeden wy teegens ons zelven,

„zoo arg , als of wy anders onze dapperheid niet konden toonen, of,
„als of daar geene vyanden waaren, denkende alzoo niet aan de vermaa-
„ninge van Pauhs: zoo gy u onder malkanderen byt, ziet toe, dat gy
„den ander niet verteert. (V) Men ziet wel, dat de verdeeltheeden van
„dag tot dag grooter werden , en dat de Seften zig weeder in nieuwe
„verdeden, als meede , dat geene heylzaame en bezaadigde middelen

„ ftaat willen grypen , maar dat de heerfchzugt onder voorwendzel van
„den Godsdienft, een nieuw Paaps ryk in onze Kerken opregt , en de
„eygenzinnigheyd der Leeraars verderft dewaarheyd,en den vreede aan
„alle oorden, (y) In deeze laatfte oneenige tyden konnen veele van
„haar niet oordeelen, welke Paapen men gelooven moet. Eenige willen

„de geeftelyke genaamde by na de fchuld geeven, als rechteden zy alle

„het ongeluk in de weereld aan , en dat zy die geene waaren , daar mén
„in een fpreekwoord van zegt, hoe geleerder , hoe merkeerder. Het isdan
„een fchande , en te beklaagen , dat men de realia of waare zaaken , laat

„vaaren, en het woorden-getwift zoo zeer aanhangt, gelyk als, helaas!

„ heedendaags , by die geene, welke zig Chnftenen roemen te zyn ,waar-
„lyk zeer onchriftelyk gefchied. Maar wat recht de Duyvel met aan *

„wanneer men hem ruymte geeft? (z)

19. Den onverzettelyke fchaaden hebben de menfehen toen ter tvd niet

alleen ten dèele gekent , maar ook gevoelt. Ja de Potentaaten zelve heb-
ben hier over met fmerte geklaagt , en zig aan de boosheyd der Godge-
leerde niet weynig geérgert. Tot een voorbeeld , wanneer de Keurvorft
Auguftus aan zyneKaaden gefchreeven heeft, IFatdeoncenigheyd onderde
Godgeleerde , in deeze landen , en in andere gewejlen , voor goed gemerkt
heeft , geeft , helaas', de ervaarenheyd genoeg te kennen. En verder

:

Dewyle
ik geen hoop uyt de voorgaande gcfchiedcmjjcn en ervaarenheyd vatten kan,

dat de Godgeleerden (och het is God geklaagt ! ) door eenige te zaamen-
fpraake , of andere Vzaamenkomflen , te beweegen zouden zijn , om met
den ander te verzoenen , over een te koomen , ofde een den ander opregt

te hooren , veel minder eenige eenigheyd onder haar zelfs te vermoeden

is.

(s) Vid. omnino Jerem. Hombergerus Epift. ap. Fecht. Epift. Th. p. 699. quo conf. MicrxI.
1. c. p. ƒ30. Böttger l.c.p. 405-. Chycr. Epilt. p. 627. {t) Camcrarii Vita Mei. p. 89. (u) Lud.
Rabus ap. Fechtium 1. c. p. 121. (x) lbid.p. 380. (y) D. Chytrasus Epift. 16.P.403. fz,)Henr.

Conrad. Liplienf. Confeit C. vi 1 1. p. 290.
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ts. (a) En nog te vooren fchreef de Landgraaf Philips , aan den Keur- L'muc.

vorjt Johan Frederik. Helaas ! alle vyanden van den Godsdienjt lacchen

in haare vuyft, dat men zig alzoo verdeelt , ik zwyge nog, wat voor eene

groote erger uijj'e meenig Chrijlen , die gaarne tot deezen Godsdienfi zoude
koomen, gegecven werd. Ook hebben weereldwyze Schryvers dit voor
de eenige oorzaake aangegeeven , waarom de Protejtanten , de kragt van
haare teegen/preckers, door hunne innerlyke fcheuringen , zelve gejier kt had-
den, naamentlyk , de hartnckkigheid der Priejlers in de verdeediginge , met
zoo zeer van haare Ieer e , als achtivge , daar voor zy eene vermindermge
bezorgen, wanneer zy voor die maar een weynig zouden wyken , die iets

duydeiykcr of vreedelievender voortbrengen, ~(b) Ook bekennen de God- "
c

a" ey
.

ge

geleerde, uyc ervaarenheyd, dat dit de grootfte teegenwerpinge der Fa- •»*•

pillen geweeft is, dat de Augsburgjche belydems-verbondene zoo zeer onder

eikanderen zelfs oneenig waaren , dat de eene , die het Pausdom verlaaicn

wilde , met weeten koji, aan welke Se£te hy zig moefi houden, (c) Zy kla-

gen ook zelfs, dat deeze fcheuringen zeer veel fchaade aan de Kerke roe-

brengen : dog zy meenen , en trooften zig , dat het 'er in de eerfte Apo-
flohjche Kerke ook zoo toegegaan is , (d) maar welkers teegendeel hier

booven uyt de eerfte boeken van deeze Keikelyke Hiftorie heel wel te

zien is.

20. Veel oprechter doed Stileerus zyne bekentenifTe hier van : Hetfmer.t vm d«

my , zegt hy , aan 't herte , dat , daar we met zoo veele vyanden van alle vÓ^deL™

kanten omring t zyn , wy nog voor haar gewenfehte blyfpeelen en triumphen met ^"idén

onze innerlyiic kyver yen horden. Maar dit zyn de flrajfen , die op onze hierov<,r*

zonden paffen-, daar is ook geen ander middel teegen , als dat we ons van
herten tot God bekeeren , en om verzagtinge bidden, (e) En een ander ,

die de zelve tyden bekhryft, zegt: Daar was toen ter tyd, zulk een nors

en veelvuldig woorden-tw'ften , zulk een fchelden enfmaaden , kyven en by-

ten onder malkanderen, dat die geene voor de dapperfte gehouden , en in top

verheeven wierden, welke den ander, met doorhaalen, toefnaauwen, veg-

ten en raazen, op het heftig/ie aanvielen. Daar zsg men alle boekwiniels

volverweerfchriften, klagttn; weederieggingen en grouwelyke flrydfchnf-

ten. (f) De Hijlury Schryvers loochenen ook niet, dat veele alleen daar-

om van de Luthcraanen weeder zyn afgevallen , om dat ze de oneenig-

heyd der Godgeleerde onder hen gezien hebben , gelyk als 'er onder an-

deren van Staphylus fTaat, (g) en waar van hier booven by de Hiftorie

van zulke lieden , iets ged:-g (
: is. Zoo is het ook niet onbekend , hoe de

vreemdelingen de Saxijche Godgeleerde in 't byzonder daarom gelaakt heb-

ben, dat zy al te harde of fteene koppen fjaxea capita/ hadden , gelyk hum-

als uyt de ftryd-boeken over en weeder klaar is. (h) En een zeeker Papiji
h

,ütc"

heeft van de Sacraments-jlryd het volgende ter needer geftelt , alhoewel lc"dca -

op eene fpottelyke vvyze. „ In 't land van Saxen vind men op veele pla^t-

„ zen bier, het welke als men daar te veel van drinkt, iemand het hoofd
„doed zwindelen. Nu is het gelooffelyk, dat de Euangelifche broeders,

„door geheel Saxen, volgens haar Lands gebruyk, fterk zuypen: d.ar

„uyt nu ontftaan veele rauwe en dikke dampen , die opwaards naar het

„hoofd ftygen, de herffenen zeer bedwelmen, en maaken, dat decze
„menfehen fchier niets nuchteren konnen fpreeken nog fchryven. Maar

Sfff 2 de-

(a) Il!c ap. Hutterum Conc. conc. Cap. \i. è quo Schilterus Libert. Eccl. Germ. lib.- vu.
Cap. 11. Hic in MS. Ep. de anno ISS9- d. 7. Martii ad J. Frid. de confutatione corruptela-

rum. {/>) Mcnzambano 'C. vi 1 1 . §. S. (e) Ofiand. H. E. p. 863. qui inmargineponit : L.ÜS.
D. qui expertus ifla fcribit. (d) Toni. 1 1 1 . Script. Wilt. Publ. p. 206. (e) Ep. ap. Fechtium
1. c. p. 32.9. (ƒ) Camerar. 1. c p. 361. (g) Drellèrus Millen. vi. p. 214. (b) Vid. vel Sam.
Marefii Obferv. ad Colloq. Calïcl. p. 5-7.
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J»«MO- „dewyle de Switzers geen wyn hebben, zoo drinken ze niet ongaarne

„waater, en dat haaten de Saxen boovenmaaten zeer. (T)

21. Tot zulke en diergelyke kwaalyk luydende oordeelen , volgens

de gedagte bekentenis, is 'er aan de Papi/ien, waarlyk veel geleegenheid

gegeeven : om welke reede zy dan overal in de weereld gefchreeven heb-

-faldr"
ben: »Uyt de drie hoofd fecJen der Lutheraar/en, Zwingliaanen en JVee-

hecdcndec „derdoopers , waaren 'er zoo veele onder elkanderen ftrydende Seöien en

ten*
J""

„Ketteryen ontftaan , dat men ze naauwelyks optellen konde
; zommige

„ (lellen 'er van haar 5 2 , zommige 65 , andere 90 ,ja Cafpar Hedio zelfs

„heeft 'er 128 van haar getelt, (£) zy hebben ook aangemerkt , dat de

goddelooste wandel en verdeeltheeden der zoo genaamde Evangelische , haar

ten ondergang zoude brengen. (I) Alhoewel ze waarlyk, by zulk een uyt-

druk, veele onwaarheeden en daadelykheeden daar meede onder mengen,
daar by ze ook zoo veele zeldzaame SeEien en naamen bedagt hebben,
alleen maar om de ly ft der Ketters zoo veel te aanzienelyker daar meede
te maaken. Welke uytvindinge zy niet alleen gedreeven , maar ook
de natuurlyk bedurvene gemoederen onder de Protefianten , daar meede
behaagt hebben, alzoo dat haar diesweegen gelyk met gelyk vergolden

wierd. Het zoude veel te wytloopig zyn , om zoo veele Sectifche naa-

men alhier te zetten , die alle wel aan de Luthiraanen toegefchreeven

werden: de Geleerde konnen die by de Paapfche Schryvers zelfs genoeg
vinden, (rri) beneevens haare daar uyt gemaakte befluyten , (ri) en by
de Lutherfche Schryvers daar op nazoeken , wat 'er op die gedagte te-

genwerpinge al geantwoord is t en hoe na het ook eenigzins by deHifto-

rie zelfs komt. (0) Ik haafte my nu tot de Hiftorie van de overige ge-

zintheeden, in de zoo genaamde Chriftenheid , naamelyk , zoo als die

in de zeftiende Eeuwe geweeft is.

(i) Surius Chron. p. zyo. (k) Gilbertus Genebrardus 1. iv. Chronograph.p.445". (/JJohan
Natx Euangelifche warheit Part. iv. p. 392. (wz) Vid. Genebrardus 1. c. p. 4f2. Bayerlingius

Theat. Vitx hum. To. v. lic H. pag. 34. feqq. G. Marcel. Confpeét. Chronol.Écclef. Sec. xvi.

Carolus Carafa German. S. reftaur. p. 35-. Petrejus Catal. Her. paffini & plures. (a) Vid. Iidem
& Biovius Annal. Ecclef. ad Ann. M. D. XXX. n. 99. Spontanus Conrin. p. 43-. Bellarminus

1. iv. de Eccl.c. 10. Thomas Bozius Eugubinus 1. 111. p. 204. &c. Forerus iu Bello übiquitilti-

eo. (o) Vid. Gerhardus loc. de Ecclef c. x. & xi. Johannes Muller P'aMifche einwürtrèp. 281.

feqq. &c.

HET EEN-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de zoo genaamde Gereformeerden.

§• 1.

DEezen naam gebruykt men hier wel op zyn bekwaam fte, ten deele*

om dat die nu , in onze tyden, wel de gemeende en bekendfte is f

en ten deele, om dat die naam ook van haar zelfs gelieft is , en dat de

andere naamen , die haar van zeekere perzoonen , als Zwmglius en Cal-

vinus gegeeven zyn , van hen verwurpen en niet erkent werden. In

het verhaal zelve, moet niemand eene volkoomene Hiftorie van de zelve

verwagten, nademaal myn voorneemen zig bepaald heeft, om zoobreet

niet te gaan uytweijenj en ook om dat haar leere , ftryd-handel , en an-

dere omftandigheeden zoo overvloedig in ontallyke boeken , uytgegee-

ven zyn , dat het , behalven dat overtollig zoude zyn , zig daar in af te

willen flooven Weshalven 'er dan alhier maar eenige weynige nood-
wendige aanmerkingen bygebragt zullen werden , die volgens ons oog-

merk,







de
£cu*
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merk, de waare gefchaapenheyd van die Gemeente, klaar zullen konnen V» Mr^

aanwyzen. Dog eer ik daar toe treede, zoo moet ik van de Bohcemifihe ^««.1-
broeders het noodzaakelykfte niet voorby gaan,de\vyle deeze hier na, tot

{^ b 'oc'

de Gereformeerde , wel meelt getelt werden. Doch de toeftand der zel-

ven is uyt het voorgaande vyftiende boek deezer Iliflorie zoo verre al ont-
dekt, dat ze, naamentlyk, voor de tyden van Lnther , al ineen groote
onruft en vervolginge geweeftzyn. Ontrent het begin van decze .zejtiende naartoe

eeuwe, in 't Jaar 15 19 , fchreef Erafmns, aan een zeeker Boheems Edel- xv"! 'Êd

man, zyn gevoelen, aangaande deeze broeders, daarin hy dan , onder
we '

anderen op de volgende wyze haar pryft: Dat zy haart broeders tot Pm- Kerkeiyk

fiers verhezen, zulks is met de oude wyze overeen koomende. Want op die C^ 1""

wyze zyn de H. Nicolaus en Ambrofius «Jri eer verhoren geworden. Dat ]™$a-<
zy ongeleerde daar toe neemen, was nog lydelyker , als een godzaalig leeven

de geleerthnd ophaalde. Dat ze zig onder elkanderen broeders en zufters

noemen, kan niet gelaakt werden: b ,dat maar deeze naam der liefde onder
de Chriftenen (laan bleevel dot ze aan haare Leeraars minder toefchryven

als aan den Bybel, daar aan doen zy zeer wel, enz. (a)

2. In deezen reedelyk-goeden toeftand van zulk eene Gemeente, heb- vcreem-

ben ze, in 't Jaar 1522 , twee, midden uyt haar, aan Luthcr gezonden, Èc

rch%

na dat zyne fchriften nu reeds al in Boheemen aangekoomen waaren , en
?Jl

c

e

'

r

Lu~

ze hebben haare vreugde en eenftemmighcid met zyne belydenifie be-

tuygt. (b) Hy heeft ook toen tertyd, in een brief aan haar, gaarne be-

kent, dat hy het nog zoo wyt niet brengen kon, dat het 'er in leere en ke-
ven alzoo toeging, als hy van haar hoorde , en daar ze van anderen voor -

de ergfle Ketters gehouden wierden, zoo betuygt hy , dat hy haar het Euan-
gelium veel naader erkent te zyn , als eemge andere, (c) En diergel yke
goede getuygeniflen vind men meer van deeze lieden, zoo lange als men,
naamentlyk, niet op het hier na volgende gekyf , uyt eyge liefde , en
feclerye, vervallen is. Een zeeker Pools Edelman heeft haare Kerken- Goede

tucht , en overige manieren van leeven heel net befchreeven , en ook de «*«.

"

getuygeniflen van haare beroemde Leeraars, uyt de voorige eeuwe, van
haar te zaamen gebragt, waar in men waarlyk zeer veele aanmerkelykeen
navolgens waardige dingen vind , welke andere reyn-gepréezene gezint-

heeden wel met recht befchaamen konnen. (d) Maar hoe heevig zy ge- VetVo1-

duurig van de Papijten vervolgt geweeft zyn , zulks hebben haare eyge-
g 'n6CD '

ne Schryvers heel vlytig aangeteekent. Want men heeft niet alleen de
oude Boheemfche compatia , in 't Jaar 1525 , weeder vernieuwt, (Y)

maar ook haar met veele befchuldigingen gedrukt. Ja zelfs, wanneer, in

de Smalkaldtfche oorlog, in 't Jaar 15 46 ,Koomng Ferdmand haarverzogt, T™»wg«i

dat ze den Kenrvorfl, Johan Frederik, in zyn land vallen , en den Key-
c axcn '

zer proviant verfchafFen zouden, zoo weygerden zy zulks geduurig,uyt
liefde rot de Lntheraanen, en zy wierden hier na daar over, op eenmaal,
van alle haare vryheeden, goederen en kragten berooft, waar by zyzeer
veel moeiten uytftaan , en zig by meenigreh naar Poolen, Pruyïïen, en
andere geweiten, begeeven. (ƒ) Onder de Keyzers , Maxinulianus de

tweede , en Rudolphus, hebben ze weederom wat meerder vryheid en ruft

bekoomen. (g)
Sfff 3 5.

(<i) L. xiv. Ep. ad Joh. Slechtam p. 484. 488. Tom. 11. Operum & ap. Colomefium Epift.

Sclcét. p. 288. (b) Camerarius lib. de FratribusBohem. p. 99. & 127. (e) To. 11. Jen. p. 220.

231. conf. Ofïander H. E. 1. 1. c. 22. p. 87. {d) Jo. Lafitius de Ecclef. difciplina moribufque
& inftitutis Fratrum Bohemorum per Jo. A. Comenium Amtt. 1660. &c. a pag. 15-1. ad 174.

(e) Camerar. 1. c. Scultetus Annal.Euang.ad Annum hunc. Au£tor Bohemia: Pix lib. vu. toto.

(ƒ) Scultetus 1. c. p. 273. Thuanus lib. xiu. ad A. if47. Chytrxus 1. xvi. Saxon. (g) Regen-
volfcius Hift. Ecclef. Slavon. 1. 1. c. 11. p. 62. feqq. AucJor Hiltor. Perfccut. Eohem. c. 39.
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3. Wat nu haare eenigheid met Luther aangaat , zoo hadde hy al in

't Jaar 152 1. zich daar over verheugt , dat ze eenige van zyne boeken

in de Boheemfche Taaie hadden overgezet , en gebruykt. (hi) In 't Jaar

1523. hebben zy over haare nieuwe Dnytjche Catechismus met hem brie-

ven jgewiflelt, en daar na iemand aan hem afgezonden. (/} In 't volgen-

de Jaar zochten ze hem tot een naauwer Kcrken-tucht , en beeter or-

de in zyne Gemeente te beweegen : maar door dien het , volgens haaren

wenfch , zoo niet aangenoomen wierd , zoo is hier na die onderlinge

kondfchap , wel iojaaren lang, t'eenemaal achter gebleeven , zoo zeer

zelfs, dat Luther van haar niet ten befte begon te oordeelen. (£) Ech-

ter hebben ze in 't Jaar 15 36.cn nog laater, met hem brieven gewiffeld

,

en zoo wel van hem als van Melanchthon , Dr.Buchenhagen, Jufins 'Jo-

nas en Kruiciger, de goedkeuringe van haare leere en kerken te weege
gebragt. Ja te IVittenberg wierd haare belydeniffe des geloofs , met de

voorreede van Luther , in 't Jaar 1538. gedrukt. (/) En nog in 't Jaar

154.2. zoude hy tot eenige Boheemfche Predikers , in 't byzyn van vcele

Profejfooren te JFitteu^rg gczegt hebben: Zytgy lieden Apojlelen van de

Slavonen; ik iz-il im :
; demyne eert Apoflel der Duytfche zyn. (m) Na zyn

dood hebben zy onder anderen in 't Jaar f560. nog eenige afgezondene

aan de Duytfche Proteftantfche Gemeente gezonden , en onder anderen

van de Wurtenbergze Godgeleerde, Brentuts , Jacobus Andrea en Ferge-

nus, de toeftemminge van haare belydeniffe gekreegen. (V)

4. Maar hier by is het aanmerkenswaardig , dat deeze goede lie-

den niet weinig ontftelt wierden , wanneer ze die groote oneenighee-

den van de Proteftanten zelve vernaamen , en dat ze echter teegen beyde

de partyen in eene betaamelyke liefde bleeven ftaan. Daarom , wanneer

niet alleen Luther op de gedachte wyze haare belydeniffe uytgaf , maar

dat ook de S^itzers te Zitrich , die desgelyks lieten drukken , en dat

beyde de partyen van haar weeten wilden , welke zy voor de haare

hielden •, zoo hebben zy veel liever gantfch niet daar op willen antwoor-

den, als haar eenzydig te toonen. (0) Om welke reede zy ook nog al

laater, zoo wel met de Lutheraanen als ZvJingliaanen , gehandelt heb-

ben , en eyndelyk opentlyk, gelyk als het bekend is , in Poolen , en el-

ders, haar meeftendeel tot de zoo genaamde Gereformeerde gevocgt heb-

ben. Gelyk ze dan nog al by het leeven van Luther , in 't Jaar 1540.
haare gemeenfehap met Johannes Calvmus, Capito , en andere, pleeg-

den , welke haare leere voor zuyver en opregt gehouden hebben, (p)
Ja deeze hebben , y neevens Bucerus , Zanchius en Beza , als ook Zacha-
rias Urfinus , Polanus, Altwgius,en de overige Gereformeerde Leeraars ,

zoo wel van haare treffelyke Kerken-tucht, als gantfche leere, zeergun-

ftige getuygeniffen gegeeven. Qq) Alzoo dat de andere partyen niet wel met
haar te vreede waaren. Ondertuffchen zyn 'er echter nog ook zelfs on-
der de Lutheraanen , veele oude gezangen van de broederen in Boheemen,
gebruikt en gelieft geweefl ; welke te zaamen te Neurenberg uytgekoomen
zyn : ik laate ftaan , dat een zeeker Prediker onder haar , genaamt Lu-
cas Pragenfis , nog een ander boek van zulke liedekens heeft uytgegee-

ven ; die ook altyd pleeg te zeggen : Deeze Gemeente behoefde niet

voor de vervolgingen, maar wel voor het verval van haare Kerkentu^t,

"te

(b) Epift. ad Spalatinum ap. Seckcndörffium 1. 1. p. 276. (») Bucholcerus Ind. Chron. pag.

f94. Sehultetus 1. c. Part. 1 • p. 25-7. Rcgenvolfcius I. c p. f6. Lutherus Tom. 1 1. Alrenb pag'.

299. feqq. {k) Regenvolfc. I. c. (/) Sub titulo: Ratio ödei , caltuum ac ceremonurum Fra>

trum in Bohemia & Mdravia. Vid. Scult. 1. c. & Regeuvolfc. 1. c. (m) ld. p. >S. (») Ibid.

p. 62. (0) Scultetus 1. c. (ƒ>) Regetivolfc. 1. c. pag. ƒ 3. Lalïtius I. c. p. i$<)- (q) Ib. p. iyS.

163. & lèqq.
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te vreezen , want deeze en niet de eerften zouden die bederven , (V) het J«r m&
welke dan ook metter daad zelve alzoo is gebeurt.

tot MDG'

5

.

Wy koomen nu tot de meergemelte Gereformeerde , welke men in ziin&ü«.

't begin Zwingliaanen heeft genoemt , door dien Zwinglius van haar tot
nen '

een Voorganger was verkooren. Maar hier booven by het begin der
Reformatie, is nu reeds al vermaant geworden , dat by na op de zelve

tyd, als Luther begon te reformeeren, deeze ook, neevens de andere, z«in giu

in Switzerland desgelyks teegen den Paus opgedaan , en in dit werk "i!"™
3"

met Luther het eens geweeft zyn. Vermits in die eerfte tyden by de
gemeene zaaken en gevaar, alle de getuigen der waarheyd vin dien tyd
teegen het Pausdom, als een derde man, zig vereenigen moeften , alzoo

dat zy niet alleen zelfs nog aan geene fcheuringe altoos gedagt hebben

,

maar ook van de Papiften zelfs , als een atgemeene vyand aangezien

wierden. Uyt beyderzyds fchriften is ook wel te zien, hoe zy den an-

der in haare werken voor regt en goed erkend hebben , en hoe dat Luther
in 't byzonder, van die geene, welke hy naderhand zoo zeer teegen ge-

weeft is, nog altyd naar verdiende, en met lof gefprooken en hen hoog
gehouden heeft. Aangezien hemde Switzerfche Leeraars , een heyligman, K<*teiï\

een groot , getrouw, vlyttg en dapper Dienfiknegt Gods , nog altyd gehee- l^lT
Ct

ten, zyne gaaven gepreeztn , en anders zig zeer eerbiedig teegens hem ge-
s " ltïcr! '

toont gehad hebben. Qs) Ja zelfs , alhoewel hy meteene groote heevig-

heid , teegen haar gefchreeven en gefprooken heeft , hebben zy echter

altyd gewenft, dat zy als gemeene vyanden des Pausdoms , met hem
eenig blyven mogten. Calvinus zelfs fchreef ook aan Bullingerus , als

Luther zeer yverig op haar los gegaan was: Ik bidde u , bedenkt wel, wat
voor eengroot man Luther is, van wat voor groote gaaven , van wat voor

eene grootmoedigheid , (landvafligheid, weetenfehap, en nadrukkelyke leere

hy in de onderdrukktnge van het Anti-chriftifche Kyke , en voortplantin-

ge der heilzaame leere , hy zig bcweezen heeft te zyn. Ik hebbe dikmaals

gezegt: fchoon hy my ook een duyvel noemde , zoo wilde ik echter hem de

tere wel doen , en hem voor een byzonder dienfiknegt Gods erkennen. Al-

hoewel hy ook neevens zyne voortrejfelyke deugden,groote gebreeken aanzig

heeft, (t) Diergelyke oordeelen van hem nu zyn 'er in meenigte te vin-

den, (u)

6. Op wat wyze nu deeze getuigen der waarheid gezaamentlyk al in Beginvad

't begin, onder den ander overhoop geleegen hebben , en daar door tot ringemt

eengrooter voortgang der Reformatie } onbekwaam geworden zyn , zulks
t

C

h

h

c

'n

ctl

Lu"

moet men nu alhier kortelyk , na de waarheid , en onzydig verhaalen. die -

In 't Pausdom was het bekend, dat 'er in het Avondmaal de allergrouwe-

lykfte Afgoderye en boosheid van dePaapen bedreeven wierdj daar tee-

gen yverde, nu onder anderen, voornaamelyk Luther , zoo wel a\s Zwm-
glius , benecvens de haare. Deeze nu hielden het daarvoor, dat de mis- oerde

bruyken niet eerder met nadruk afgefchaft konden werden , zoo lang mTf
men de teegenwoor.digheid van het lichaam en bloed van Chriftus in 't

vondra>al '

Avondmaal nog geloofde. Luther daar teegen , hield zig aan de klaare

woorden der inzettinge, en hy wilde geene verklaaringe of verdraayinge

derzelve toeftaan. Wanneer nu , in 't Jaar 1525. Zwinglius , by den
ftryd teegen de Papiften, met zyne nieuwe verklaaringe over de woor-

den

(r) Ap. Joh. Lstum Hiflor. Univ. p. 365-. (x) Bullingerus. Vadianus aliique ap. Hotting.
Hittor. Ecclcf. Sec. xvt. Part. ui. cap. 3. p.770 feqq. (t) Ep. ad Bullingerum ib. p. 771.

(«) Vid. Beza Icon. Illufïr. vir. p. C. 4. & lib. adv. Brcntium omniprsef. Chrifti affirm. p.

190. Zwinglius Erklarung des xviii Artickels wider die P'abft. & plures.
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den der inzettinge voor den dag kwam, (V) gelyk ook Oecolampadius

,

die een gefchrift van hem aan de Euangelifche Broeders in Swaben, hier

van uytgaf, zoo maakte dat terftond een groot nadenken, (y) Evenwel
ging het woorden-twiften van weederzyden noch altaamelyk befcheiden

toe , alzoo dat zy elkander nogal Vaders en Broeders in Chriftus noemden,

gelyk als 'er uyt het zoo genaamde Syngramma van de te Halle in Swaa-
ben vergaaderde Predikers te zien is. (V) Ja Luther zelfs , heeft in het

begin van Oecolampadms , en de andere , heel befcheidentlyk geoor-

deelt,(V) alzoo dat 'er wel een andere uytflag te verhoopen geweeft was

,

by aldien men van weederzyden binnen de paaien der Chri/ielyke liefde,

befcheidenheid en ootmoedigheid, maar vaft gebleeven was. De Swa-
bifche Predikers zyn ook in het Syngramma van de meeninge der Swit-

szerz-e, zoo heel verre niet afgegaan , zoo dat zy veel eer daar op dron-

gen , het lichaam Chrifti wierd door het geloove genooten. Maar door dien

ze echter de teegenwoordigheid van het zelve in 't Avondmaal ftaande

hielden, zoo geviel dat huther zoo wel, dat hy van meeninge was om
het te vertaaien , doch het welke hier na van een ander gefchied

is. (b)

7. Tot deeze ontftaane oneenigheid kwaamen zeer veele oorzaaken

by , welke die , ten deele verwekten , ten deele vermeerderden , en ver-

der uytgebreyd hebben. De eerfte was de ftryd , welke Luther met
Kareljlad hadde, in 't Jaar 1522. waar van de Leezer hier booven in 't

neegentiende Hoofdftuk van dit Boek, een wydloopig bericht vinden kan.

Want door dien deeze nu zig eyndelyk tot de Switzers begaf, zoo ver-

droot zulks Luther niet weinig, het welke hiernauytzyneuytgegeevene

fchriften genoeg te zien was. Daar toe kwam nog die bedroefde nayver,

tiuTchen Zwinglius en Luther , daar men uyt menfehelyke zwakheid met
eikanderen om den roem wilde twiften , wie dat allereerft begonnen had-

de te reformeeren. Zwinglius nu , die van natuure van een heete geftelte-

niswas, gelyk als zyne vrienden zelfs bekennen, (V) beroemde zich

opentlyk, dat hy het Euangelium al in 't Jaar 1516. aangevangen hadde
te prediken, toen de naam van Luther daar nog niet eensgehoon was. (d)
Welken roem de zyne dan ook hier na dikmaals herhaalt hebben. Hier
teegen bezwaarde zig Luther , dat Zwinglius hem hier over verkleinde,

om dat hy roemde , dat Chriftus eerder van hem bekend was geworden.
Desgelyks ook , dat het hem onverdraagelyk was te zwygen , als die fpra-

ken, welke zyne Kerke verwerden, en zyn gezag verkleinden: enz. (e)

Ondertufichen is het waarlyk wel zeeker , dat Luther, (die de klaare

woorden der Schrift voor zig heeft gehad, en die daar over vafler, als

over andere , den vleefche onbetaamelyke punten , heeft gehouden) uyt
eenen ernftigen yver tot de waarheid, niets het geringfte heeft willen toe-

geeven, alhoewel 'er ten aanzien der aart en wyze van zulk een ftryd,

veele bedurvene hertstochten , van weederzyde , daar meede onder lie-

pen.

8. Maar ik vinde het niet noodig , om alle de omftandigheeden van

deezen ftryd te herhaalen , om dat 'er , gelyk als een zeeker Schryver

fpreekt

,

(x) Epift. ad Matth. Albcrum Reutlingenfem & Comm. de vera & falfa rcligione Tom. ).

Operum it. in Subiïdio. Vid. Scultetus 1. c. p. 227. 2,32. 234. 235-. 24$-. HofpinianusHifc. Sacram.
Part. 1 1 . p. 35-. Wigandus Sacram. & plures. SchlüfTclburgius ljb. 1 1 1 . Cat. H^r. (y) Libro de

E;emina verborum Domini, hoc clt corpus meum.jima vetuftiffimos au£toresexpolitione ad <]j_

edos in Chrifto fratres per Sueviamjefum Chriltum annunciantes. (z,) Vid.Init.Syiigrammatis&

alibi, (a) Vid. Tom. iv. Jen.Germ. p. 326. 349. (è) Ejufdcm vorrcde über das büchlein Syn-
gramma genannt. Tom. 111. Altenb. p. 473. (V) Theod. Bibliander proef', ad ÜecoIampadinm&
Zwingliunx] (d) Erklarungder Artic. wider die Pabltifche Artic. 18. {e) To. 11. Ep. p. 202.
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fpreekt, eeheele voeder- vaaten van boeken daar van alomme in handen J"T
*SP-

zyn. D»_eze geeven te kennen, dat Luther , uyt verdriet over de val-

fche uytleguinge der ingeftelde woorden , zeer hart teegen den andere ge- zp*****

(prooken en gelchreeven heeft , waar uyt dan de verbitteringe taftelyk
Y '8 ''

aangegroeit is. De Switzerfche Godgeleerde wilden van haare zyde ook
n:ct veel toegeeven , veel minder van haar gevoelen afftaan: alhoewel het

haar anders zeer bedroefde, dat Luther zoo uyttermaaten fcherp op haar

los ging, voornaamentlyk, wanneer hy zig in weynige woorden van hen

uytte , dat een party van des Satans dienaars moejl zyn , daar was geen

raad of Middel meer toe. Ondertuiïchen vermaanden die niet alleen eikan-

deren zelfs, dat ze dog alle vriendelykheid en zagtmoedigheid, by dee-

zen itryd zouden gebruyken,(/") maar zy bemoeiden zig ook, om door
vriendelyke voorflaagen, en andere middelen , met hem weeder te ver-

zoenen, gelyk als hier onder nog naader aangeweezen zal werden: maar

't geene hy meeft voor huychelerye en geveynftheyd hield, en alzoo ver-

wierp , gelyk als blykt uyt haare eygene uytgegeevene fchnften. En
daar meede nam dan de oneenigheyd altyd toe , terwylen de Satan niet Toenee.

ftil zat, om allerhande nieuwe ftoffe en geleegentheeden tot twift voor ^«1
te werpen. Met de ftryd- fchriften wierd 'er van weederzyden volhard, dcring '

wanneer Luther, voornaamentlyk in 't Jaar 1526, zyn boek uytgaf,ge-

naamt : dat deeze woorden van Chriftus {dat is myn lichaam) nog va/l ftaan,

teegens de Sivcrmers ; en twee jaaren daar na zynegroote belydem(fe van
't Avondmaal Chnjli; (h) welke fchriften dan , neevens de andere , vol

vuur en hitte zyn. Op zulk eene wyze is daar meede ook voort gegaan

,

wanneer voor 't laatftc, in 't Jaar 154.4. » Luther noch zyne korte bely-

deniffe, van 't Sacrament uytgaf, en eyndelyk over.deezen ftryd kwam
te fterven.

9. Naderhand hield de ftryd hier over wel een weynig op, dog ze wierd, vemieu-

in 't Jaar 1522 , weeder te grouwelyker aangeftooken , wanneer veele, »anf

uyt Engeland gevluchte Gereformeerde , in Neder-Saxen zig nedergezet,

en dat land meerder, als haare inwoonders lief was, bevolkt hadden. Nu
hadden veele, en ook de Lutheraanen zelfs, de gedagten, als of de toen-

maals beroemde Calvinus , niet in alles , met Zwwglius , en de oude

Switzers , aangaande het Avondmaal , leerde. Daar op gaf nu Joachimus Tuficben

Weflphalus , Prediker te Hamburg , een boek uyt, met deezen tytel: fnweiu

Farrago confufanearnm & interfe diffidentium opimonum y de cwna Domi- Fhal[iS '

ni ex Sacramentarlorum libris congefia. Dat is: Rommelzoo van veelerhan-

de vervierde en van eikanderen verfchillende gevoelens , aangaande het A-
vondmaal des Heeren, uyt de boeken der Sacramenteerders zelve tezaamen

gejlelt. Daar fchreef Calvinus eerft teegen, en daar na Beza: waar in zig

dan ook andere mengden: waar door deeze penne-kryg nog al veel erger

en langer gevoert wierd, als ooit te voeren. Daar ik nogmaals nietbree-

der van zal gedenken , door dien het , gelyk als een zeeker man wederom
fchryft , bekent genoeg is , wat de Lutheraanen en Gereformeerde hier Ge

!

>k
^

>oV

over voor eene meeninge hebben -, men leeze daar van maar de Hifiorifche

Almanach van Calvinus , onlangs te Leipzig uytgegeeven , alwaar dee-

ze op zyn befte ontfchuldigt , maar Weftphalm als de eerfte aanvan-

ger van alle het onheyl , hier by befchreeven werd. Daar wierden ook
nog andere perzoonen in deezen ftryd ingewikkelt , die ook, in byzon-

dere boeken , haare eygene tweegevechten wilden uytvoeren , gelyk als

daar waaren , Tilemannus Heshufius , en Wilhelmus Clewizius , te Heydel-

II. Deel. Tttt berg.

(ƒ) Apud Hottingerum 1. c. p. 775". feqq. (£) To. lil. Altenb. p. 691. (h) Ibid. p. 81 2.

(»') Tom. vin. p. 34J.



704, KERKELYKE XVLBoek.

!ó"\ïoc
berg- (Ó Johannes Papptts , en Sturmius , re Straatsburg' , (k) en dier-

gelyke meer. Wie die fchrikkelyke grouwelen, die daar by , tor ergernis

der gantfche weereld, zyn uytgeworpen, kennen wil , die behoeft maar

alleen de ftryd-boeken van die tyden in te zien , 200 zal hy , by aldien

hy Chriftus anders recht geleert heefc, ten vollen konnen leeren kennen,

of 'er wel een eenig vonkje van gemeene natuurelyke liefde, ootmoedig-

heid , of zagtmoedigheid in te vinden is.

schakeen io. De Lutherfche Godgeleerde zelfs moeften bekennen , dat de Duyvel

HTdtL door deezen ftryd van 't Avondmaal , een groot e vreugde , en de Kerke ,
ftrydi

niet anders als kedweezen en fchaade gebeegen heeft , door dien mende aan-

leydinge om zonder eynde te woeden, van die zaaken -neemt ,van welke men
eene volkoomene liefde en eenigheid billyk zoeken zonde , by aldien de Geeft

en zin van Chriftus heerfchte , waar over ze dog alle met eikanderen wil-

den roemen , en echter hield men dit nog al voor geene ontheyliginge des Avond-
maals ,fchoon het al de fchandelykfte zaak was. (/) Met zulke bitterefchrtf-

ten werd de waare leer e met onderhouden , maar veel eer gehoont , en de

Kerke met ergernis aangevult , waar nyt de Epicuriften geleegenheid tot

haare goddeloosheyd neemen. (m) De klagten der Gereformeerde zal ik

hier nu niet gedenken , die ook niet weynig zyn : maar wat de andere

vyanden der Protejianten daar van geoordeeld hebben , zulks is in 't voor-

gaande hoofdftuk nu reeds al aangeweezen. Van deezen ftryd over het

Avondmaal hebben ze wel in 't byzonder aangemerkt: dat de Lutherfche

kryg teegen de Zwivgliaanen , door de Smalkaldifvhe oorlog , wel eenen

tyd lang, door een geveynsde eendragt, in ftilte geweeft is , dog hier na

heeft ïVeftphalns die weeder aangevangen, zoo dat hy niet opgehouden,
maar nog veel meer aan brand geraakt is , daar op beyde de zyden » ge-

leerde en ongeleerde, zoo veele boeken , vertoogen , t'zaamenfpraaken,

belydeniflen , brieven , en diergelyke gefmeed , en niet de grootfte uyt-

zinnigheyd, die zaake gedreeven , en alles het onderde booven gekeerc

hebben, (n)

1 1. En waarlyk , de jammer , onder die geene , welke zig de befte

voor anderen dachten te zyn, was zoo groot , dat die ook de vreemde-
lingen zelfs heel fterk in de oogen viel , en allen roem van reynigheid

,

gelchiede 'reformatie , en beeterfchap , t'eenemaal te fchande maakte.
In de plaats dat men van weederzyden malkanderen , dewyle men niet

anders overtuygt was , in de liefde , zoo dier van den hoogden Aleefter

aan ons bevoolen , hadde behooren te draagen , en het aan den Heere
over te laaten , zoo verdoemde en vervloekte de een den ander , zelfs by
die zaaken , welke ook de bitterfte gemoederen zelfs tot befcheyden-

heid hadden moeten beweegen. Doch het moed onder hen altyd

zoo gaan , die naar de gewaande reformatie eenen nieuwen Afgod op-
rechten, en die over de uytterlyke dingen, keeven , en ondertuflchen

het grootfte gebod en het waare oogmerk van Chriftus en Panlus , noch
kenden noch gehooten. Van daar verdroot het de partyen onder mal-

kanderen , als de eene de woorden van Chriftus alzoo aznnam^datbeduyd
verfcheid» myn lichaam ,of, dat is de gedaante van myn lichaam > gelyk als Zwmghns
""zw'fn" enOecolampadiris ftelden , of ook , het lichaam Chriftus in den Heemel, en

v'muVen"
1

' alzoo , verre van 't Avondmaal , gelyk als Calvmus wilde , hier teegen
Lmherus. bleeven de andere op de klaare woorden pal ftaan : en daar over konde

men wel zeer yveren , en op de letter dringen ; maar wanneer ook de

andere
(»') Vid. Scripta utriufque & conf. Ofiander H. E. p. 6Sf. (k) Vid. Pappi Sctïpta & Sturmii

Antipappus. Hutterus Conc. conc. p. 201. 269. Wigandus de Sacram. p. 419. &c. (7) Caffio
dorus Reimus ap. Fcchtium Epiil. Th. p. 19)-. (,?») Sulccrus ibid. p. f6. (») Gilb. Genebrar-
ëus Chronogr. lib. iv. p. 448.
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andere woorden van Chrtftus bygebragt wierden, die het vleefch niet aan- 1'lhY^
itaan ,en uicnogtansineevenzuik ecne waarde gehouden moeiten worden,
zoo wilde niemand in zulk een geval vanhooren. Ja men heeft die gcene,

' welke by de verloocheninge van alle dingen , by de vermydinge der
1 wraake, regrs-gedingen en diergelyke, op de klaare letteren der Schrift

gedaan hebhen, wel t'eenemaal tot Ketters willen maaken. Alzoo dat

waarlyk de ellende, by deezen ftryd , onbefchryffelyk groot is geweeft,

alhoewel veeie onvoorzichtige , door dit of dat voorwendzel en fchyn,
overgehaald , of mcede daar in gefleept geworden zyn. De verbir-

teringe is van alle kanren zoo groot geweeft , dat zy ook dikmaals ^j";
in haare Kerkelyke vergaadenngen , opentlyk is uytgebrooken. Gelyk h i-

als , wanneer de P
f
'arheer te Stettyn , Mr. Joachim Stichivs , by het

tfvondmaal 3
aan Dr. Salomou Gefnerus, het brood met de linker hand, opent^re

zonder het gcwoonelyke fot muller, toereykte, zoo hield deeze hem voor

een S'act ameni s-uc/potter , en hy trok daarom weg naar Straalfondt. (0)
En diergelyke voorbeelden vielen 'er zeer veel voor , die ik alhier moet
overflaan.

12. lieven alzoo ging het ook met de overige ftrydige punten toe, * r

r̂

van

waar over onder deeze partyen zoo lang gevochten is. Inzonderheyd «'g*n
:

woordi 6-
daar 'er over de vraage van de alom teegenwoordigheid der menfchelyke na- had.'

tmire Chrijli nogmaals ontallyke fcheldwoorden uytgeworpen , en de

grootfte heevigheyd en bitterheyd m 't werk geftelt is geworden. Gelyk
als of het toegelaaien was in het aangezigte van Chriftus , weegcns

zyne teegenwoordigheyd , malkanderen te verdoemen , en alle vyand-

ichappen uyt te voeren. Maar wy zullen in 't vervolg zien , hoe her de

meelte, hier by geenzins waarlyk om de eere van Chriftus te doen is ge-

weeft: , daar zy wel andere weegen , om die te redden , zouden ingeflaa-

gen hebben , maar om haare eygene behoudenifïe, en andere voordeelen.

Nademaal ze bezorgt waaren , dat , wanneer de teegenpartye , gelyk

gegeeven, of maar nagezien wierd , die licht in leere of leeven aan de

Groote beeter mogt aanftaan , en haar alzoo de fchoen uyt de voet tree-

den. Deezen ftryd ontftont dan uyt de voorige, om dat Luther, in het °°jp'm

boek , dat de woorden nog maft Jtaan , onder anderen , deezen grond

voor zyn gevoelen , aangaande de teegenwoordigheyd des lichaams en

bloeds Chnfti in 't Avondmaal, geleert hadde : dat het lichaam Chriftiy

ook zelfs na zyne Heemelvaart >t e gelyk in den Heemehen ook in 't Avond-
maal was , dewyle hy ter regier hand Gods zit. (p) Dit kwam de teegen-

partye zoo vreemt voor , dat ook al aanftonds daar nieuwe woorden-

twiften uyt voort kwaamen , nademaal Zwinglius , en de zyne aireede te

vooren als vaft geftelt hadden , dat Chriftus met zyn lichaam, ten Hee-
melopgevaaren was, en nu ter rechter hand Gods zat, en dat hydaardr or

in 't Avondmaal niet kon teegenwoordig zyn. Dit gefchiede al in 't Jaar

1527, wanneer huther , in 't volgende Jaar, in zyne groote belydeniiTe,

zyne ftellinge breeder uytvoerde , en zig in 't byzonder , over de wyze
der alomme teegenwoordigheyd , alzoo verklaarde : Chriftus , over-na-

tuurlyk, met God een en dezelve perzoon zynde, is , en kan ook, naar de

over-natuurlyke wyze , overal zyn , daar God is. (q^) Alhoewel hy op
't laatfte befluyt : Deeze dingen zyn onuytfpreekelyk , en voor de een-

voudige , onnoodig , en voor de zmnelooze , of zwermers , heel on-

nut, (r)

13. En het was waarlyk des Satans lift en bedrog , daar men aan eene

Tttt 2 gron-

(«) Micrael. 1. m.Hift. Eccl. p. 27f. (p) Vid. To. ui. Altenb. p. ^of. feqq. (?) Ibid. p.

8i9.fcqq. (O Ibid. p. 838.
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jaar Mn. grondelyke reformatie der Genieenten , ook 2étfs in dit leeven hadde bë*

hooren te denken , dat 'er zulke vraagen meer ópgebragt wierden , dan

eenige beeterfchap tot God. Van waar nochvhaals een bekend Godge*

dëubiqui- leerde wel zeyde , efi ftaande hield , 3, dat 'ef zeer veele ongemakken
„daar uyt voort kwaamen , wdnneer deezen twift , van de Ubiqhiiey't ,

„ of overalheyd , al te wyt voortgezet of uytgeftrekt wierd, byzonder*

,, wanneer men aanvangt te woorden twiften , of Chriftus lichaam ook

,,in hout, fteenen, appelen en peeren is. (s) En een ander heeft zig

daar over aldus verklaart : „ Die wonderbaarelyke Ubiqiuteit verwerp ik

„van herten, daar men meent, dat het lichaam van Chriftus van diezel-

„ve aart zoude zyn, als de onafmeetelyke Godheid, en dat het naar zyn

„weezeh, en weezehtlyk-meedegedeelde éygenfchap,overal uytgebreid

-„ en de Godheid t'eenemaal gelyk gemaakt is. '('t) Waar by hy te gelyk

nu en elders heel bedenkelyke errinneringen van deézen ftryd ftelt. De
oude Hertog Jtilws van Bronswyk heeft ook -, aangaande die zaak , aart

Dr. J'ac. Andrea , niet ten onrechte gcfchreeven : dat deeze woorden-

twift, in de Bronswykfche Kerken-ordemnge , die hy (Doctor Andrene)

zdjs hadde helpen maaken , dbg nytgeftelt , en tot in Men Heerhel toe ge'fpaart

geworden was ! fit)

14. Niet te min, en als die zaak eens op 't ta'pyt gekoomen was > is

fprong. die echter, met de allergrootfte y ver , voortgezet geweeft. Alhoewel

eenige willen aanmerken, dat deeze meeninge reeds al van de Papiften,

tot een grond van haare afgooderye met het Avondmaal , gelegt gewor-

den is , terwy'len al in den aanvang van deeze eeuwe > Jacobiis Fabcr

Stapuleiifls die op de baan gebragt heeft: (x) Waar teegen ook niets by-

zonders mgebragt word. (y) Ondertuflchen hebben eenige Lutherfche

Leeraars zich daar in zeer yverig gecoont , vootnaamerttlyk , Johannes

Brentius enjacobus Andrea , die, na de dood va'n Luthereh Melanch-

thon , in 't Jaar 1560 , en verder heen , deeze'n 'ftryd weederöm hervat

veTnieu- hebben , (z) alzoo dat die niet alleen tot op de gemaakte -Fbrmnla Con-

heevig"- cordit? gednurt heeft , maar ook hier na nog veel heeter , tuftchen de
i*«d

- JVirterioergze en Bronswykze Godgeleerde , voortgezet geworden is. (a)

Want wat Luther aangaat , zoo heeft hy , niet alleen op de t'zaamen-

fpraake te Alarpurg, in 't Jaar 1529 , deeze vraage niet meer voorge-

wend, maar ook, nog in de Augsburgfche Belydenis , nog in de Smal-
verfcheide kaldi/rhe artykelcn , iets daar van gedacht. Daar zyn ook verfcheyde ZL«-

pn.
m

* therjche Godgeleerde met de overige hier in niet te vreede geweeft , waar

onder men Wigandus , Moerlinus , fVeftphalus, en Heshuftüs j beneevens

de andere Bronswykze Godgeleerde reekent, alwaar het eene deel eene al-

gemene teCgenwoördigheid van 't lichaam Chnfti ,aan alleplaatzenen crea-

tuuren, en alzoo , ook m V Avondmaal ,géftelt heeft; en het andere deel,

eeve zohderbaafe tecgenwoordigheid , welke maar alleen aan die plaatz.cn te

zoeken is, daar zig Chriftus tnet zyne beloften , aan heeft gebonden, (h) En
de"ubi- <^ar het Certe deel , de naam van Ubiquiteït , hier by niet dulden wil-
qu.teic

<3ej beklaagden zig hier teegen de Bronswykfche , dat hy dit maarzoo
lange hatdde gedaan , tot dat hy de onderfchryvinge der Fornüila

Concordia verkregen hadde, Vaar op men onbefchroomt de zelve term

ge-

(s) Martinus Chemnitius Ep. ap. Fechtium p. 203. (t) David Chytrxus Ep. ad Pafelieum.

p. 1008. Cunf. ibid. p. 941. («) hi den aden und fchriften zum Conc. Buch gehörig. pag. 7.

(x) ka'Scuitctus Annal. Evang. P. 1. p. zió. (y) Vid. Seckendorffiü's lib. 'i.'p. 303. (z) Vid.

Brentius de perfonali unione duarum naturarum & de Majcftate Chrifti &c. itemque in Recog-
nitione Doctrince de Majeftate Chnlli &c. Jac. Andrea; Thefes & Apologia, k. AfTenio pioe &
orthodoxx Dodrinx de perfonali untdnc &c. (a) Vid. Hofpinianus Cónc. Drfc. praaf. & c. 1.

p. 9. feqq. Huttejus Conc. conc. p. 1. n &3ip.feqq. (l>) Hofpiniarius -pftef. 1. c.
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gebruykt heeft, (f) In 't korte, het ging ook hier over, terwylen mende
x̂

r

M^
Alajefteyt van Chriftus voorgaf te verdeedigen , zoo verwert, ergerlyk,

"

en bitter toe, dat een ieder daar uyt wel konde zien , hoe dat niets min-

der, als Chrifius heeriykheid en Majefteit , door dit gekyfbevordert wierd.

Uyt welke reede ook de Papiften geheele boeken , over dit ellendige ge-

kyf, tot fchande van de Lutheraanen , vol gemaakt hebben. (ƒ)
15. En met dcezebeydellrydige punten, heeft men by na dien gantfehen Ana«

tyd, in de voorige eeuwe, doorgebragt , en de hoofdzaaken daar door uLJe?"

vergeeren, en laaten vaaren. Doch allengskens zyn daar noch al andere lu'£™-
punten by gekoomen, welke die (cheuringen , tullchen de Lutheraanen "£"«';

en Gereforrneardcn, noch al meer verwydert hebben. Waaronder dan de den -

voornaam fte wel geweelt is, van de Genaade-verhezinge , door dien v»ndege-

Calvmus van de volkoomene pradeftinatie ter zaaligheid of verdoemenif- WcilnJ""

fe, booven alle andere, zeer aanltootelyk en flecht fchreef, en ook zeer

veele navolgers kreeg: (e) waar door hy met eene, geen geringen itryd

op nieuws verwekte. Want te vooren was men over zulke vraa-

e;en, vry ftil geweeft, en Luther hadde, voornaamentlyk, zeer befchei-

cfen daar van geoordeeld, wanneer hyopdeeze (toffe gekoomen was, zeg-

gende : Men zoude wel veel hier van (van de verhardmge) preediken , maar oorrProng

tk doe het ongaarne ,om de fchandelyke en al te nieuwsgierige natuttre , die al-
h,,Ivan '

tyd lujl heeft , om tets zeldzaams en nieuws te weeten , dat ik dan gaarne
tnyde , als ik het ontgaan kan. God haat dit kwaad zeer , en hy kan het

kw^alyk verdraagen , wanneer men roemen, trots en gezien zyn wil , bny-

ten de H. Schrift, (f) Maar het zoude 'te lang duuren , by aldien men een

iegelyke byzondere hiftorie van deèzt oneenigheeden na malkanderen

zoude uytvoeren, gelyk als ook niet minder, Wat 'er ontrent de punten

van de Beelden, van de Tiengebooden, van de plegtigheeden , en an-

dere diergelyke ItoffLn , na maikanderen, tot in deeze teegenwoordige

eeuwe toe, van weederzyden, in byna ontallyke boeken , voor en tee-

gen, gfdifputeert is, in 't byzonder op dieplaatzen , daar de Lutherjche

van de Gereformeerde eenïgzins verdrukt zyn geworden.

16. Alaar verftandige Mannen, zelfs onder de haare, hebben degroo- Schaade

te fchaade van deeze woorde'n-twifreryen gekent en betreurt. Nademaal i?ótd£m

zy uyt de Hiftorien, en de daagelyfcïche ervaarenheid zelve, wel kon- "ghei""

den zien , dat deeze oneenigheeden , onder de voornaam ite Godgeleerde

,

„de zaaken van de zoo genaamde Euangehfche vry zeer neergeflaagen

,, hebben. Want daar naauwelyks de Gemeentens ergens in gebeerert

„ waaren , wierden zy teritond in twee teegen'ftrydige partyen verdeelt

,

„daar zommige het gevoelen van Luther

,

en andere dat van Zwwglïus,
„aannaamen. Daar door traaden veele weeder te rugge in B-abel, an-

,,dere wachten met ontftelde gemoederen, Welke doch eyndelyk de uyt

-

„ fpraake der Godgeleerde zoude zyn» De booze hadden haare vreugde

„daar aan , de vroomen zuchtten daar over, gelyk het een zeekër man
befchreeven heeft, (g) Met deeze ftemt een ander Schryver zeer open- ^eBïbel

hartig over een , die niet ontziet , om de Protïftantfche Kerken voor

een Babel te houden, wanneer hy fchryft : „Ach , hoe zeer zyn de
„tongen der Proteftanten verdeelt, en gelyk als de bouwlieden in Bn-

„beli hoe blaaft men dog op de lafter-trompette Seba? Hoe is de Bruid

Tttt 3 Chnfti

(c) A£ta und fchriften ïum Conc.buch. prxfat. (d) Vid. Laur.Foreri Bellum Ubiquitifticum

vetus & novum inter ipfosLüfheranósftenatum,&necdumdebellatum,exquo evidenter demon-
ftratur Ecclefiam Lutheranam eilè falfam Ecclefiam ,

qtiia non elt unitate fidei una. Dilings

1627. iio. & adv. eumKeflerus (?) Vid.Calvin.Inllit.Theolog. l.iii.c.2i.feqq. FetrusMar-

tyr l.dePrsdeftinat. Pitcator l.de CiratïaDei, & reliqui magno numero, (ƒ) To. m. Altenb.

p.y68. (g) Scultetusl.c.p.89.
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wtMDc » Chrifti, die wel eer als J.erufalem een ftad was , en fchoon te zaamen
„gevoegt , maar die nu al tot een Thamar is geworden , en heeft door

„ nieenigen Pérez een fchaadelyke kloove geleeden ! gaat het niet met
„den Godsdienft, als wel eer met de Dochter van Plutarchus , welke,

„dewyle zy alle haare vryers tot geen deel kon werden , eyndelyk van

„ dezelve in ftukken verfcheurt wierd ? (7j) Ja de Potentaaten zelve heb-

ben de Godgeleerde ernftelyk vermaant , dat men met zulken gekyt en

verdoeminge , zich altyd zelfs onder malkanderen maar werk gaf,

daar de Jefuiten ondertuflfchen daagelyks toenaamen , en meer toe-

loop kreegen , en de Protejlanten in teegendeel altyd afnaamen : alzoo

dat het te bezorgen ftond , dat men zich zelfs , en de nakoomelingen,

nog eens van de leere zoude berooven,en weederom indcPaapfche ciuy-

fternis kcomen te vervallen. (*)

Ergernis 17- Wat de Papijten zelve hier by voor gedachten hebben gehad,

putMil

Fa" zulks is in haare fchriften genoegzaam te vinden. Zy hebben in 't by-

zonder op de groote bitterheid , fcheldwoorden en dreigementen
, ge-

weld en onrechtvaardigheid, heel naauw acht genoomen , die de Pro-
tejlanten zelfs teegen malkanderen gebruykten. Daarom hebben ze
by voorbeeld , zulke bloempjes uyt de ftryd-fchnften getrokken.

Joachimus Wellphalus heeft van de Zwingliaanen gefchreeven , haare
lajlenngcn waaren waard , dat ze met den flaf der Overigheid, en met
met Jchryven, weederlegt wierden. (£) Beza heeft twee t'zaamcnfpraa-

ken, teegen Heshufius , uytgcgeeven , waar van de eene Cyclops , en de

andere bophü\a. genaamd werd; waar uyt men de Euangelifche tucht

onder eikanderen heel wel verftaan kan. Clebizius heeft een Boek ge-

fchreeven , met den tytel : Overwinninge der waarheid , en val van het Saxi-
pausdom fche Pausdom. Maar dewyle het Saxifche Pausdom van Luther zeer

LuchcrJ- hoog gekoomen was , zoo hadde het niet konnen vallen , voor dat het met
eene den hals brak. Dit willen de Sacramentaarize wel gaarne hebben,

maar de Lutherfche zullen haaren Saxifchen Paus , Luther, niet verlaa-

ien. Sturmius heeft opentijk geklaagt , dat de Lutherfche met haare on-

gejluymigheid en ongercgtigheid , den loop des Euangeliums verhinderden.

In 't laat/ie zegt hy : By aldien de Overigheid aan deeze menfehen haar

fwaard drie daagen lang overgaf, dat'er als dan terftond grouwelyke don-
derflaagen, vlammen en blixemen van verdoemenis op zouden volden, enz.
Ook zegt hy : zy beweeren dien ze willen , en wat zy willen , en weeder-
om, wat, en welke zy willen , die verwerpen , kwellen , verdoemen en
verdryven ze , zy maaken die fchier aan galg en paalvajl , zy dryven haar
Jchier in de fiook-oven, in 't vuur, enz. (V)

vsrd«it. 18. Aldus heeft de Satan al in 't begin alles goeds verdorven , en het
Proceitan- oogmerk Gods , dat door de eenigheyd behouden kon werden , p-eheel

verkeert, endiegeene, welke getuygen der waarheid hadden behooren
te zyn, voor haare gemeene vyanden zelfs, tot fchande en tot fpot ge-
maakt. Gelyk als het helaas ! terftont na de aangaande ftryd over het
Avondmaal , gefchied is , dat de partye van Zwmglius zig van de ande-
re altyd meer afgefcheiden , en hier na elk weeder een eyge zoo erenaam-

de Gemeente of Kerke gemaakt heeft. Daar dan hier namaals de zoo
veelvuldige gezochte vereeniginge vruchteloos afgeloopen is , en
tot nu toe , by de nog duurende laauwheid, in de leevendige navolgin-
ge van Jefus Chrtftns niet te hoopen is. Ik zal dan, na deeze korte be-

fchryvinge der voornaamfte ftrydigheeden, nog eenige omitandigheeden,

aan-

(h) Frid.Seilcr Anabapt. Larv. praf. (») Landgravii Haffise Ep.ap.Hofpinianum Conc.Difc
c.xu.p.69. {k) Laur.Surius, Chron. p. 243. (/) Id.ibid. p.294.

nen
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aangaande derzelver aart en wyze, alhier achter aanvoegen , en als dan £ÏmSc1
noch iets, aangaande de uytterlyketoeftand van de zelve Gemeentens inde
zeftiende Eeuwe, daar meede bydoen.

19. Doch by de maniere van den ftryd zal ons weynig vermaakelyks
voorkoomen, nademaal de ftrydende partyen, op de gedagte wyze , al

terftond in het begin in zulk een diepe nayver, afgunft, en verbitterin-

ge teegens eikanderen vervallen zyn. Want de oude fchriften doorgaans N'
ydt«Sen

getuygen, hoe de een den ander, over haaren uytterlyken welftand, toeloop
dcn:""lct •

en wasdom , benyd , en daar door verkleint , verketterd, onderdrukt, en ver-

volgd heeft, waar van ontallyke voorbeelden voor handen zyn. Wan-
neer de eene partje in een land wat gehoor gevonden hadde , zoo heeft

de andere dat met een fcheel ooge aangezien, en wel opentlyk gefchree-

ven: Dat het te v:enjchen vsas, dat daar heene beetere Leeraars gezonden
ges;eejl vaaren, zoo zoude dat ryk van die het onze (naamentlyk derL»-
theraanen) zyn geveejl {dubio procul regnum iflud ejfet nojlrum) gelyk

als van Engeland van iemand gefchreeven werd. (w) En uyt deezen
grond kwaamen alle die kwaade bejeegeningen voort, die men den ander

aandeed , waar van ik maar een weinig met beyderzyds ftellinge van de

ftrydige pinten zelfs, en haaren grond of pngrond uyt haare ftrydfchrif-

ten zal aanroeren. Men heeft dan eikanderen met de allerfchnkkelyk- vyand-

fte uytdrukkingen, zwart zoeken te maaken,op dat de teegenpartyegeen Scrl"
aanzien by iemand vinden mocht. De fchriften der hutheraanen zynbe- dcG«c-

en

kent, als het boek van Dr. Nicolaus: Der Calvmijlen God , de Duyvel, furme«de -

waar in hy onder anderen , den Calvinijle Heere God (gelyk hy hem
noemt) befchryft , dat hy een ligtvaardige , geile , onkuyjjche , boze , arg~ f^'*

1^"

lijlige, bedricgelyke , en bloeddorjlige Moloch is. (ri) Item: Een brullende naaien.

os , een ofien god, de helfche brullende os , de oude booze vyand, en vervloek-

te Leviathan. (0) Welke Schryver dan ook doorgaans, in zyne fchriften,

een fchrikkelyke verbitteringe teegen de Gereformeerde laat zien, en on-

der anderen, de fprinkhaanen in de OpenbaaringeJohannis ,voor de Zwin-
gliaancn en Calviv.iflen heeft gehouden. Waar voor hy ook van haarwee-

der moeft lyden, zoo dat zy , met de zelve bitterheyd , van hem ge-

fchreeven hebben , JQe hellche gee/len hebben den uytzmnigen Schryver

,

als hem, midden onder donder en blixem , de vervloekte ziele uytgevaaren
is, uyt dit leeven \jveg gerukt ,om aan God reekenjchap van zyne la(leringen

tegeeven. (p) Ik zwyge nog van andere diergelyke dingen, welke van

tongen, door de helle ontftooken,van de Godgeleerde van weederzyden,

uytgefpoogen zyn geworden.

20. Alhoewel ook de Gereformeerde teegens de naam van Calvinijl al- caiw.

tyd emftiggeprotijleert, en opentlyk betuygt hebben, dat ze zig van
"

geene menfchen wilden laaten noemen : zoo heeft.men dog gezogt haar

daar meede leed aan te doen , en daar toe nog veele andere vreemde naa-

men bedagt , gelyk als men haar Sacramentaanze of Sacrament-Swer-

rners cehceten heeft, op dat het dog voor al fchrikkelyk klinken mocht,

gelykals uyt de ftrydfchriften bekent is. Men heeft haar vier Patriar-

chen gegeeven , Carel/lad , Zvinglius , Oecolampadius en Calvmus. (q)

Waar door dan ook de Tapijten aangehitft wierden, dat zy ,'mVrankryk,
en elders, alle die geene, onder den naam van Sacramentaarijfen , omge-
bragt hebben, welke iets teegen de Mijfe, en andere afgoderye, getuygt

hebben. Ja daar zyn nog al erger toenaamen op de baan gekoomen , zoo
dat

0») Kromayerus Hift. Eccl. p. ƒ93. (») p. 2.6. (0) Ib. p. 10. & ai. (p) L. 11. HiiL Regni
ChriiVi c.y. Vid. Dav. Parxus Colloq. Sukbac. Collat. i.ap.LubcrtumvomKirchenbann.p. Ï16.

(?) Vid. Wigandi Sacramentariitmus in titulo.

nilten.
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dat men haar , als Arriaanen , en andere grouwelyke Ketters befchree-

ven heeft, (r) De Neftoriaanfche tytel was heel gemeen , daar nu de Lu-

therjche van de Gereformeerde , en dan deeze van die , voor uytgemaakt

wierden, (s)

21. Zy hebben ook Antichrijlen ft) ja Turken , en Heidenen , by de

Lutheraanen moeten heeten , dat de Gatviuifche Draak met de Mahonie,

tifche grouwelen zwanger ging, en metdeTf/r^weenig was. (V) Hetgee-

ne men in heele boeken heeft willen vertoonen , gelyk als het boekje ge-

tuygt met den tytel : Liever Turk , als Cahinifi. Alhoewel het bewys

daar van meenigmaal zeer zwak gevallen is , als wanneer men heeft gezegt

:

De Zwingliaanen, zoo de Overigheid haar niet metgeweld dempt , zullen ]

overgant/ch Duitsland , eengroot ongeluk, en eyndelyk , de Tutkze Ma-
hornetze leer e , leeven en gewoontens , invoeren: om dat ze den Bybel van
Luther vervalfcht , zyne gezangen verminkt , en zynen Catechijmus ver*

laaten hebben. QSi) Zoo heeft men ook alle haare dingen den Satan alleen

toegefchreeven : gelyk als uyt het genoemde boek van Dr. Nicolaits te zien

is , als ook uyt andere , daar in hy de Calviniflen aldus toefpreekt : De
Duyvel moet uwen God en toevlugt zyn , (x) gy eert God met , maar den

Duyvel in de plaats van God. (y) Een ander yveraar fchreef , aan den
Raad te Straatsburg, van Zanchius en Sturmius : zy zouden zig teegens

haar, als afgevallene , en Duyvels dienaars houden, en haar alle verdriet

aandoen , zoo veel als haar eenigzms moogelyk was. (z) Item , Hy hoopte ,

dat de Duyvel haar ondertuffchen zoude wegvoeren , op dat men eens van
haaren twifl verlofl wierde. (a) Men heeft haar Sacraments-Duyvels ,itemt

Hugenottifche Duyvels , geheeten. (b) Die met alleen geeftelyk, maar ook

lichaamelyk , bezeeten waaren. (c) Ik zwyge nu noch van andere dierge-

lyke toenaamen , die nooit eenig Chnjlen , ja zelfs ook geen Heydenen
paffen. Gelyk als haar Andrea, Nebulones , en de leugena chtigfle fchel-

men, die de aardboodem draagt , genoemt heeft, (V) Heshufius noemt ze,

doortrapte, arghflige , Jchalke , bedriegelyke , goddelooze, valfche, twee-

tongige, onbefchaamde , laflerlyke Swermers , Zwingliaanen , e» Calvini-

flen, Sophiften , fchaadelyke , hoogmoedige, roekelooze, leugenachtige en
Epicurifche geefien , ja oneerbaare boeven en Sacramentaarifèn. (d)

22. Hoe ongereegeld het ook in deeze ftrydigh%eden zelfs toegegaan

is, was wel, met byna ontallyke voorbeelden , te bewyzen , by aldien

het niet hier booven reeds al zoo overvloedig getoont was. De Gere-
formeerde hebben haar zeer befwaard , dat men niet alleen de fchuld van
openbaare valfche dingen haar aangewreeven , maar ook eenige gebree-

ken of eigene meeningen van een ofander Schryver aan haare gantfche Ge-
meente heeft toegefchreeven. Onder de eerfte hebben zygereekent, en als

lafteringen aangegeeven : „ Dat zy de Almoogendheid Gods loochenden.

„ Dat ze God tot een oorzaak der zonden maakten. Dat de God der
„Calviniflen de Duyvel zelfs zoude zyn. Dat ze Chriflus in den hee-

„mel inflooten , gelyk een voogel in een kou , of als een gevangen
„aan een ketting. Dat ze leerden , dat 'er in de Sacramenten alleen maar
„ bloote teekens waaren , maar niet het hoofd-goed : alleen de doppen,
„en niet het pit. Dat ze de erfzonde loochenden : en de kinderen van

na-

(r) Vid. Jac. Reneccius de Calvin, ortu, curfu & exitu , c. ui. totum p. 62. Ofiander H. E.

p. 818. 440. &c. (s) Wigandus 1. c. p. 169. 173. 226. Schröderus de Neftorianilmo & Euty-

cheifmo contra Grotium Witt. i5"94- 8°. (t) Vid. Wigand. 1. c. p. 218. 283. («) Nicolai

Hilt. Regn. Chrifti 1. c. p. f31. \w) Zachar. Faber 100. unwarheiten der Calviniften pratf. è

Chemnitio. (x) In der erften Victorie p. 88. (y) Ibid. p. 90. (z.) A.pud Fechtium l.c. p. 148.

(a) Ibid. p. 188 & 191. {b) p. 216. 434. (0 Ibid. p. ƒ08. ƒ18. (d) Nothwendige verantwor-

tuug Amlingii wieder Heshuf. p. 32.
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„natuure voor heylig hielden, dat is, zonder zonde. Dat ze leerden,
J

1

t

,r

M̂ -
,,al wie in de volkoomene en bloote raad Gods tot het eeuwige leeven

„uytverkooren is , die moeft zaalig werden , alhoewel hy al willens in

„de allergrootfte zonden leefde: En daar teegen als hy verworpen was,
„zoo hielp dog alles niets, al hadde hy meerder geloove en vroomheid
„als David , Petrus , en de Maagd Maria. Dat 'er alleen een halve

„ Cbrtftus voor ons geleeden heeft , en dat 'er maar een halve Chriftus

„ by zyne Kerke op aarde is. Dat ze den menfche Chriftus van deaan-

„roepinge uytfluyten, en maar alleen de bloote en afgezonderde God-
„heid aanroepen, (f)

23. Onder deeze andere zoort hebben ze het gereekent , wanneer **"* h-

men de meeninge van Zwinglius aan alle de andere toegefchreeven heeft, m«uiZ

daar hy fteld : Voor myn perzoon houd hy het daar voor , nademaal 'er on-
8en '

der de Heydenen zoo veele vroome mannen geweefl zyn , als Socrates , ^"
d(.

d
n

"
n

Ariftides, deScipiones, en andere, dat die ook zouden zaalig werden, zaligheid,

Daar doch huther zelfs gezegt hadde: Cicero , een wys en naarftig man,
heeft veel geleeden en gedaan: ik hoope dat onze Heere God , hem en zyns

gelyken genaadig zal geweeft zyn. (f) Dat veele Heydenen dooreene toe-

vallige barmhertighetd Gods zyn zaalig geworden. Insgelyks ook, als men
het Zwinglius kwaalyk afneemt, dat hy gefchreevens heeft, dat hem een

geeft in den droom de verklaarwge der mgeftelde woorden mgegeevcn , maar nraomwn

dat hy niet geweeten hadde , of'hy wit ofzwart geweeft was. Waar teegen

zyne verdeedigers de voorbeelden van Paulus, Ambrojïus , Hieronymus,

Auguftmus en Lutherus zelfs bygebragt hebben ,als welke doordroomen
van God vermaant zyn geworden, (h) Noch heeft men openbaare lafte-

ringen aangemerkt , daar aan zulke menfehen de fchuld van zoo veel

grouwelyke zoorten van fterven gegeeven werd. Hier booven in 't nee-

gentiende Hoofdfluk is het valfche bericht van Carelftad al ontdekt ge-

worden , het geene zoo veele Lutherfche Schryvers teegens de waarheid

gedaan hebben. Van Zwinglius is iets diergelyks , uyt waarachtige oir-

konden , te zien, welke, alhoewel hy anders waarlyk groote gebreeken,

en heerfch-zucht aan zig gehad heeft , echter na zyn dood niet na de

waarheid van veele befchreeven is geworden.

24.. Naamentlyk , zy berichten , als dat , toen Zwinglius in de flag Aart van

in 't jaar 1 5 3 1 . gebleeven was , de vyanden hem gevilt , in vier (lukken ge-

houwen, en met zyn vet, de laarzen, fchoenen, en yzers der fpietzen

gefmeert, en het lyf verbrand hadden. (Y) Hier teegen hebben andere

niet alleen beweezen , dat deeze omftandigheeden meeft alle verdicht

zyn j (fc) maar zelfs eenige Lutherfche Schryvers hebben die ook voor

verziert gehouden. (7) Daarover het die dan dikmaalsgemoeyt heeft, dat

de Lutherfche in haare predikatien , brieven, verzen en boeken, zig over

de neederlaage der Zwmgliaanen verheugt , en het voor een ftrafre Gods
uytgegeeven hadden, (ni) Van Oecolampadius heeft men ook voorgegee-

^
an °"°;

ven, dat hy zig zelfs hadde willen ombrengen. (») Hy was door des
zm?'

duyvels verzoekinge van rouwe geftorven, en op zyn bedde by nagtver-

zmoort geworden. (V) Waar teegen zyne vrienden nochmaals het tee-

gendeel omftandiglyk beweezen hebben.
(J>) Ja de verhaalders hebben

ƒ/. Veel. Vvvv zig

(<?) Vid. Bafelifchcr bericht vom urfprung und ureitigkeiten in Religions fachen zwifchenden
Calvin, und Luth. p. 14. fcqq. & plures alii. (ƒ) In Tilchreden p. f44. (g) Comm. inGenef.

Cap.4. & 9. Vid. Bericht vom flreit p. 30. (b) Peielius Mellific. Hift. P. 1 1 1. p. 439. (*) Kro-
maycrus H. E. p. 988. Georg. Muller Hilt. der F. C. c. vu. §. 26. Greferus in Vita ap. Chrift.

Schlegelium p. 33. Wigandus & plures. (k) Scultetus 1. c. p. 347. feqq. Sleidanus Bucholcerus
Ind. Chr. p. f35-. Alltedius Chron. p. f31. &c. (/) Micrxlius 1. c. p. 423. (ra) Scultetus 1. c.

p. 15-2. (») G. Muller 1. c §. 30. (o) Lutherus To. v. Altenb. p. 8o£. To. vi. p. 89. Tom.
vin. p. 348. Matthelius in Vita Lutheri p. 72. (p) Scultetus 1. c. p. 35-5-.
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zig dikmaals zelfs vcrleegen gevonden, als zy het gedicht vanCarelflads

dood op Oecolampadius gepaft, en gefchreeven hebben ,Hat hem eengroot

man in't bedde geworgt hadde, die hem te vooren onder die predikatie ook

verfcheenenwas. (q) De andere hiftorien van Adam Neufferus , die uyt

een Calvinifi , een Amaan , en eyndelyk ecnTurk zonde geworden zyn,

als ook van de andere Arriaanen , als Servctus, Gentdis , Blandrata , en
andere, zyn oniftandiglyk van zeer veele onderzocht geworden, en ook
klaar beweezen , dat de afval van die aan de Gereformeerde , zoo zeer niet

toe te fchryven , of ook hen voor te werpen is, nademaal 'er, uyt deL«-
theraanen, alzoo veel, gelyk als, Joh. Sommerus van Ptrna ,Ofterodius ,

Smalcius , en veele andere, ook Arriaanen geworden zyn> dop- hier is'c

de plaats niet, dat wy daar meerder van fpreeken.

25. En alzoo is het met woorden hier by toegegaan , daar de daad dan
ook wel op gevolgt is, naamentlyk, zoo veel oproer, oploop, en open-
baare muyterye, tecgens zulke Ovrerigheid , ók men voor Calvintft ge-
houden heeft. Waar van de Hiftorien, in die landen, daar de Gerefor-
meerde allengskens in geraakt waaren, goede onderrechtinge konnen zee-

ven , en in de Chronyken vol op ftaan. Ook leggen noch daar de fchrif-

ten, waar in men de Landvoogden , en onderdaanen in 't algemeen, on-
derrechtinge en aanwyzinge gegeeven heeft , hoe ze zich teegen de zoo
genaamde Calvimfchc Overigheid , in zulk een geval ftellen, haar uyt de
Kerken tot de GodsdienftigeoefFeningen verjaagen, en teegen haareinftel-

lingen en beveelen, anderzins leeven mochten. (V) Wat voor openbaare
muyteryen daar wel op gevolgt zyn, geeven de Hiftorien genoegzaam te

kennen, en onder anderen, de fchrikkelyke oploop te Marpttrg , alwaar de
Luiherfche burgers, m de Kerken, de Gereformeerde Predikanten van het
Koor needer geworpen, en zommige by na dood geftaagen hebben, welk
grouwelyk Treurfpel van de Landsheer zelfs ter naamver nood geftilt

heeft konnen werden , die daar ontrent met eene groote voorzichtigheid,

weegens de fchrikkelyke verbittertheid, moefte handelen. (Y) Om nu
van andere diergelyke bedryven te zwygen , hoe het 'er te Pfurtzhcim ,

en elders, toegegaan is. (t) Desgelyks ook te Bcrlyn , waar van in 't

volgende boek breeder zal werden gehandelt.

26. Wanneer men over deeze lieden machtig kon werden, zyn ze wel
haaft uyt haare ampten en andere waardigheeden , geftooten geworden,
waar van ook nog de raadgeevingenvande Godgeleerde voor handen zyn.

(*j Ja men heeft haar wel haaft uyt Stad en Land verdreevcn , uyt vree-

ze , dat ze daar te zeer mochten inneftelen , waar toe dan deeze en an-

dere oorzaaken bygebracht wierden , naamelyk : dat een Chnfielyke O-
verigheid zulk een magt hadde om de Sacramentaariffen af te fchr.ffen, de-

ihylè zy cuftos utriufque tabulx,o/ een bewaarder van beide deïFetten,ts.

Zy hebben het regt wel om dieven en moordenaars , urandjligters , en dier-

gelyke te verdryven , waarom zouden ze dan de valjche leere niet verbie-

den? (11) Op zulk eene wyze is 'er van de verbitteringe onder malkan-
deren,geen eynde geweeft, waar uyt men noch daar en booven een groo-

te Godsdienft gemaakt heeft, en wel zeer gebeeden : dat God het herte

van deeze ofgeene Vorfï, met haat teegens de Calviniften , dog mogt ver-

vullen f

(q) Kromnycrus 1. c. (>) Vid. Conlilia ap. Dcdckcnnum P. 1. p. 410. 417. Stattlichcs, aufz-

fuhrliches Schreiben der Rirterfchaft im Furlknthum Anhalr , Cb mii der Calvinifchen Rcrbr-
mation nicht 211 fricden, mft einer Vorrede D. Joh. Olearii Hall. i-rgS. 4°. & alia- (*) Hillori-

fcher bericht der im neulichcn Monat Aug. zugetragenen Marburgtfchen Kirchcn-h'ande!, Mar-
burg ïóof. 4°- &c - (<) Vid. Oliander H. E. p. 1143. (*) Vid; Dcdekennus 1. c. p. 411, 419.
Dunt! Caf. Confc. p. 820. («) Wigandus 1. c. p. 360.
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vullen! (x) Insgelyks ook , dat God de Calvinilche ondankbaare e? on- J" f $\
reyne voogels dog wilde weeren, (y) Dat hy de Godslafierlyke en bedriegt-

'" m°'

lyke brandvoffen , de Calviniften, dog wilde fioorcn en weeren! (z)
27. Ook heeft men yverig geftreeden en gearbeyd , dat de Gerefor- uyrfluy-

tneerde doch gezaamentlyk (gelyk hier booven al gemeld is) van de Re- dï
B
jUi

?
,

n

li^-vreede e,n de Augsburgze Belydenis , t'eenemaal uytc;eilootenmog- £'
r«de

ten werden , het welke men dan met veele fchriften en gronden toenftiaals

wilde bewyzen.(V) Alhoewel teegens alle zulke voorwendingen, na lan-
gen ftryd, en de overeenftemminge van veele verftandige,(£) eyndelyk
de Gereformeerde , in het Ofnabrugze Vreedens-bejlnyt , onder deeze Re-
Ugie-vreede , opentlyk meede ingeflooten , en daar in beveiligt zyn ge-
worden.

(Jj) Ondertuflchen heeft haare teegenpartye uyt den ouden in- y«iaating

gewortelden haat, zig teegens haar echter zoo gedraagen , dat ze haar,
,ncllendc'

van andere benefieten of voordeden , na haar vermoogen hebben uytge-
ilooren , ja , wanneer zy van de Papijlen verdreeven waaren, of anders
nood leeden , haar niet bygeftaan hebben , maar haar veel eer van haare
grenzen , met vrouwen en kinderen verdreeven

, gehindert , en alle

vyandfehap beweezen, waar van ik maar eenige weynigc voorbeelden al-

hier zal bybrengen, op dat het voor geen verdichtzel gehouden werde.
2 3. Daar is dan het voorval bekent, het welke, ontrent het Jaar 1553, neBaiün-

met de Gereformeerde vluchtelingen uyt Engeland voorgevallen is. Dee- Ingaand,

ze hadden , na de dood van Kooning Eduard de zejde , uyt het zelve
Kooningryk moeten wyken: derhalven begaaven ze zich van daar, eens vervolging-

deels te fcheep naar Denemarken , in hoope van aldaar wel voort te zul- marken"

len koomen. Haar hoofd was Johannes & Lafco , een Pools Edelman
,

welke, met haar veelen , in 't hartfte van.de winter, te Coppenhaagen aan-
kwam, en om onderhoud en befchuttinge aldaar aanhield. Nu hadde
haar, gelyk als zy verhaalen, de Hof-prediker , Noviomagus , in 't by-
zonder, zyn meedelyden wel betoont , en by de Kooning , een aanbe-

veelinge op haar fmeekfehrift , toegezegt. Maar zoo dra als hy op den
predikftoel kwam, voer hy teegens deeze lieden uyt , waarfchouwde de
Gemeente voor haar, noemde ze, valfche Leeraars, en onregtgcloovige ,

aan welke alles verhoren, en welkers eynde , het eeuwige verderfwas , en

op welke men met vingeren wyzen zoude , op dat een ieder zig voor haar
konde wagten. (V) Zy verhaalen, dat hy voor zyne andere Amptgenooten,
een brief van Luther voor den dag. haalde, waar in hy , aan een Breemer

Pfarheer, gefchreeven zoude hebben, Daar flaat gefchrecven, fVelhem,

die niet en gaat in den raad der Sacramentaanjfen , nog wandelt op denweg
der Zwingiiaanen , nog zit , daar de Zurikkers zitten, (d) Als nu deeze
vluchtelingen over zulke bejeegeningen der Lntherfchc Predikers om
een religie-gefprek aanhielden , zoo wierd het haar van den Kooning afge-

flaagen,en hier teegen aangezegt, zy zouden zig terftont uyt het Kooning- v«jaigmg

rijk weg maaken,zoo ze haar , tot de geheele Leere , en alle de Kerketyke pleg-
*

tigheeden ,niet bekwaam wilden toonen.- en alhoewel zy weegens het koude
en ongeftuymige weeder en vorft, om huysveftinge aanhielden , zoo moeiten

Vvvv 2 ze

(x) Timoth.'Kirchnerus Ep. ap. Fcchtium 1. c. p. 693. (7) Joh. Olcarius 1. c. p. ultima.

(z.) Ap. Jcrem. Simoncm Eulenburg. Chron. p. 624. (a) Vid. Refp. Theo!. Rolioch. & alio-

rum ap. Dedekennum. P. i.p. 95-. 106. 433. Bidenbach. Conlïl. Dec.vii. Conf. 8. 9. Heilbrun-

ner von der Augfpurgifchen Conf. widr. Ccnfur p. 86. 89. Oliander H. E. praef. & p. 636". 629.

& plures. (/>) Vid. Waremundus ab Ehrenberg de fced. p. 15-8. 190. Goldaftus Polit. Imper. c.

4. p. 29. Quirinus Kubach Quxft. Illull. Dec. uit- qu. 7. Monzambano de Statu Imp. Cap. v. n.

12. Dn. Zechius Europ. Hcrold p. 532. ff) Hiltorifchcr Bericht , wie die Kirche aus Niedcr-

land und andern auslandifchen Orten in Engeland angerangen und wicderum verftörct worden
Anno 1573 und JfS4- verteutfcht durch Barthol. Rhodingum Cap. 1 1 1 . pag. 31. (d) Ibid,

pag. 104.

daar uyc.
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ze echter, in een fchip, naar Lubek afvaaren, na dat ze in e$n zeergroo-

te en bittere koude, gelyk ze fchryven, door een diepe fneeuw, met vrou-

wen én kleine kinderen , onder een grooten fpot van menfchen de ftad

hadden moeten ruymen. (e)

29. Hier op kwaamen de meefte van deeze lieden te Rojlok , alwaar

haar den Raad 'm 't begin verdroeg, en door de vingeren zag , tot Éht

een zêeker Prediker, genaamt Dr. Hendrik Smedenftad , al te heftig tee-

gens haar , in zyne predikatie uytvoer , daar door het volk opgehitft

wierd, en die onder anderen , van haar uytftrooide : dat zydes nagts haa-

rt te zaamenkomften kielden , en in 't donker allerleye ontugtighetd met el-

kanderen bedreeven. (f) En een ander Prediker zoude deeze woorden tee-

gens haar gebruykt hebben. De Duyvel heeft u , fchelmen en boeven, hier

gevoert , wanneer gy zoo voort vaart , zoo zal onze hands Vorfielyke O-
verigheid het zwaard over 11 trekken, (gy Te Lubek gaf haar de Super-

intendent maar den tyd van 10 daagen re blyven, om dat hy het met den
Raad alzoo beflooten hadde. Dog de Raad verdroeg haar , tot het eyn-

de van February toe, niet teegenitaande de Predikers opentlyk teegens

haar predikten. Eyndelyk moeden ze , niet teegenftaande alle hun bid-

den en fmeeken , ook van daar wyken , als wanneer ze te Hamburg aan-

kwaamen. Hier zouden de burgers haar ook wel geleeden hebben , by
aldien de Predikers haar nogmaals niet voor Swermers uytgekreeten had-

den, en by deoproerige te Amjlerdam en Munjler vergeleeken. Devoor-
naamfte onder haar , Joachimus JVejlphaliis , gebruykte in eene te zaa-

menfpraake met haar, onder anderen , deeze woorden : „Wanneer wy
,,u\v' begeerte toelieten, zoo zoude het wel fchynen , als of wy zelfs

,,aan onze leere twyffelden, welke wy echter voor t'eenemaal zeeker en
,, waarachtig houden: deeze hebben wy nu veele jaaren lang , in goede
„ ruft en vreede van onze Kerken geleert , zy is op de Hooge Schooien
„ overwoogen , voor regt erkent, en aangenoomen geworden. Te Wit-
„tenberg werd geen Doclor, Magijler, en diergelyke gemaakt, voordat
„hy met eenen eed, op dezelve leere , zweert. Én by aldien ze nog al

„ twyffelachtig en ongewis mogt zyn,zoo heeft onzen RaadendeDoor-
„luchtigfte Kooning van Denemarken, zwaarlyk gezondigt,dat zy tee-

„gens u lieden een bevel hebben laaten uytgaan. Qh)

30. Daar op wierd 'er van den Raad, teegens deeze Sacramentaarize,

een bevel afgekondigt, en in alle Kerken geleezen en aangeplakt : Om
dat de Predikers zoo grouwelyk teegens haarJchreeuwden , itond daar in -,

zoó dat die alle uyt de Stad gedreeven wierden, en als zy voor de Stad
van een zeekere Weduwe wierden ingenoomen , zoo heeft men deeze
in een geldboete beflaagen. (Y) Eyndelyk zyn de meefte , na veel om-
zwervens , in Oojivriejland , te Embden, van de Graavmne van Olden-
barg, Anna, aangenoomen. (k) Na die tyd zyn 'er veele van zulke Bal-

lingen , inzonderheid Necderlanders , met Johannes a LaJco, naar Frank-
fort aan denMain gekoomen , waar over de Frank/orders , van de JLu-

therfche Godgeleerde , zeer aangevochten wierden, zoo dat JVeJtphalus

een geheel Boek teegens a Lajco gefchreeven heeft. (/) Veele hebben
zich te Straatsburg ter needer geflaagen , en zyn eyndelyk nog al vry
wel verdraagen geworden, en andere toJVefel , maar welke Melanchthon
naauwelyks verbidden kon , dat zy niet in 't Jaar 1556. van daar verdree-

ven

(e) Ibid. Cap. iv. p. 119. iif. Conf. Regenvolfcius Hift. Eccl. Slavon. 1. ut. p.411. Pnclius
Mellifk. Hift. P. m. p. 45-)-. Oiiander H E. lib. m. c. i$\ p. 668. (/") Hiftor. Bericht 1. c.

c. vi. p. 135-. (g) Ibid. p. 139. (b) Cap. vin. pi 217. Regenvolfcius. Óiand. !l.cc. (i) Hifi.

Bericht 1. c. c. ix. p. 241. feqq. (k) Regenvolfcius 1. c. (/) Oh'ander I. c. p. 6fo.
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ven wierden, (tnj Alzoo hebben de Gereformeerde , niet alleen van de J>« wr>.

Paptflen, grouwelyke vervolgingen geleeden , maar hen is ook van an-
"

deren niet weynig benaauwtheid aangedaan , wanneer ze maar de gelee-

genheid daar toe hadden. Ondertuflchen hebben zy dit ook niet minder

aan andere gedaan , waar by men dan met reede wel zoude moogen den-

ken, hoe haar zelfs zulk een onthaal moet gefmaakt hebben. Wy heb-

ben in de Hiftone van Davidjorifze en de ÏVeederdoopers , al zommige
openbaare voorbeelden daar van gezien , en wy zullen van ha$r noch al

meer by den Socimaanfchen handel vinden, aangaande de onbarmhertig-

heid der Gereformeerde , in de voorige eeuwe.

31. Het is klaar, hoe zy haaren Godsdienft met het zwaard dikmaals iuiif>ions

teegen de Papiften verdeedigt hebben , gelyk als dan de flag in 't Jaar Jwfo"

15 31. in S^ttzerlatid voorgevallen , byzonder wel bekend is. Van ™"Am -

welken men toeftaat , dat Zivwghus zelfs, zich om dit inzicht , mid-

den daar onder begeeven heeft , om niet den naam te hebben , dat hy de

menichen , in zyne predikatie» daar toe hadde aangemoedigt , maar hier

na, in het gevaar zelf, flap wierd. («) Hoe Calvinus zig zelfs altyd Haa-

rnet het uyuerlyke geweld onderfteunt , en teegen zyne teegenftryders cihiimi.

verweert heeft, hebben veele over lang al aangemerkt. Zyne zeer vinni-

ge aart , is in 't byzonder uyt zyne gemeenzaame brieven genoegzaam te

zien , wanneer hy Caftellio een vergiftig , ongetemt , en hartnekkig beeft.

noemt, (0) en diergelyke harde reedenen meer gebruykt. Hy heeft ook
zelfs bekend, dat hy in zommige van z,yne fchriften al te zeer verftoort is rntoom.

gezveeft) doch hy ontfchuldigt zig hier meede, dat hy maar eewge onrey-

?ie honden wat al te hart vervolgd hadde. (p) Beza heeft zyne ongeftuy- onj-eftuf-

migheid en luft tot kettermaaken , in zyne ftryd-fchriften , duydeïykge- ™in».

noeg beweezen , het geene ook niemand licht loochenen zal. Hy heeft

ook , neevens de andere , de Lntheraanen niet zelden Sacramentaarize ,

Capemaiten , Cyclopen , Merifchen-vreeters , en diergelyke , getituleert.

Zoo heeft hy ook de Calvimfche Overigheid aangemaant , en daar in

ontfchuldigt , dat zy teegen de ÏVeederdoopers het zwaard gebruikt had-

den, ook aan een ander kwaalyk geduyd , die dezelve de grouwelykfte

Tyrannen genaamd hadde , dewyle zy teegens andere zulke Leeraars,

deeze luyden onmenlchelyker wyze hadden omgebragt. (tf)

32. Waar uyt dan wel licht te kennen is, waar van daan 'er zoo veele M**»«f-

bloed-ftortingen gefchied zyn , welke op die plaatzen , daar de Gerefor- ambt-

meerde de overhand hadden , teegen de ÏVeederdoopers , en andere , in 't
m"r '"'

werk gefteld zyn geworden , en dat zy ook noch ongelyk meer men-
fchen om den Godsdienft gedood hebben , als de Lutheraanen. Calvi-

nus verhaalt zelfs, van eenen verloopen Munnik, dat,nademaal hytee-

gens zyne leere van de Pr<cde(lmatie gefprooken hadde, hy in de gevan-

genis geworpen , en voorts heel flegt gehaavent geworden was , gelyk

als hy hem dan ook zeer flim affchildert, endoorgaans een guyt noemt,
en ook van voorneemen is , om zyne Kerke van deeze peft te zuyveren,

buyten alle twyffel door den beul, opdat hy niet elders ga en fchaadedoe.(r)

Op zyn raad en wille is Servetus, teGeneve , ook verbrand , gelyk als

wy hier onder noch naader zullen zien. Op het goedvinden, endeuit-
fpraake van Beza, is in dePaltz, Servetus aanhanger , Sylvanus, ook wr«a-

omgebragt geworden. (V) Wat voor een bloedvergieten 'er in de Nee- ^t&è'*

derlandjche oorloogen , aan het eynde der voorige eeuwe , zoo wel van dooIeDde'

Vvvv 3 de

(w) Confil. & Refp. Tom. it. p. 25-1. (») Scuketus 1. c. p. 347. (o) Epift. ad Scultetum

p. 183. (/>) Epilt. ad Valdcafes p. 319. (f) Epift. iv. p. 34. (r) Epift. ad Helvet. pag. 140.

(;) Hift. Eccl. Goth. Lib. 11. c. S- Sect. 2. p. 783.
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de Papijien als Gereformeerde wel gefchied is, zulks geeven de Hiftorien

omftandig genoeg re kennen. In Engeland is 'er ren ryde van Eduard de

zefde , een Arriaan van de Gereformeerde opentlyk verbrand geworden
,

daar een Papifi alzoo van geoordeeld heeft : Dat het teegens haare ge-

veinsde en bedriegelyke zoetigheid , ja teegens haare meemnge gefchiedwas ,

dat niemand tot het Geloove gedwongen moet worden , (t) het geene dan
ook niet geloochent kan werden , nademaal de Gereformeerde Leeraars

by na ddbrgaans de pynelyke beftraffinge der ketteren toegeftemt , en

ook verdeedigt hebben : («_) zoo dat derhalven geene partye den ander

hier in iets te verwyten heeft.

33. Deeze en andere onchriftelyke dingen , heeft men egter nog al-

tyd met eenigen fchyn bedekt, en zig niet te min, gelyk als deandere,

over de zuyvere leefe en reformatie beroemt. De huychelerye is in de-

zelve Gemeente ook al vry hoog geftygert geweeft , waar in men zig,

of op het uytterlyke woord, kerkelyke en andere oeffeningen, als enke-

le opera operata, of fchynwerken , of wel op den vleefchelyken arm,
en het weereldlyke geweld verlaaten heeft. Gelyk als 'er dan van Oeco-

lampadins zeer gaarne bekend werd , dat hy zeer onregtvaardig gedaan
heeft, wanneer hy aan Grynecv.s van den toeftand der Switzers geichree-

ven heeft: Dat het met haare oneenigheid geen gevaar hadde , want de

magtigjie Jleeden hadden zig onderling verbonden, om de eere van het Euan-
gelium te verdeedigen , en de vyanden waaren ook veel te zwak. (V) En
een ander klaagde in 't gemeen van de zyne : „ Zy roemden ai te zeer

„op haare meenigte en magt, dit moeft God noodzaakelyk mishaagen,

3, zoo dat hy haaronmoogelyk konde byftaan. De Papiften waaren wel
„zeer boos , en zy wierden daar over beftraft , dog de Gereformeerde

3, zondigden ook zoo veel, dat zydoor Gods rechtvaardig oordeel moe-
„ ften gekaftyd werden : daar was ook geene zoodaanige boete, welke

3, die geene aanftond, die de Goddelyke waarheyd en goedheyd erken-

„ den. (y)
34. Zoo zag en bekende ook Calvinus zelfs van de zyne : „ Dat zy

„niet uyt een affchrik , het jok van den Antichrift van zig geworpen
,, hadden, om het jok van Chrijins zelfsop haar te willen neemen. Want
„die geene, welke den geweetens dwang in 't Pausdom hadden beproefd,

3, gebruykten nu het huangelium maar tot een dekmantel , op dat ze
„zonder eenige tucht of wet, zouden konnen leeven. Alzoo ging het

„ die geene, gelyk als de Apoflel , aangaande de valfche Apoftelen , klaag-

„de: 2 Cor.xi. 20. De meefte waaren te vreede, dat een ieder naar zyn
3,eygen believen leefde , en zy hielden het genoeg te zyn , wanneer 'er

„ maar opentlyk gepredikt wiercK (z) Ja men heeft ook in de openbaa-
re Mandaaten, die teegen de Ketters afgekondigt waaren , wytloopig
van de ellende der Switzcrfche Gemeente geklaagt: „ Dat in deeze laat-

„fte tyden, alle de Standen zeer 'boos geworden waaren , en weynige
„van haar zyn 'er, die met leeven en wandel , zig zoo houden en too-

„ nen , als zy behoorden te doen , in 't byzonder onder u , Predikanten

„en Kerkendienaars, en eenige zyn ook zeer traag in 't prediken enhuis-

„ houden , maar aan het welluftige leeven , de dronkenfehap , en flemperye,

„en ook aan andere dertelheid en ontucht , t'eenemaal overgegeeven.

„ In den weereldlyken fland zyn diergelyke ondeugden , och arm! ook
„al openbaar, gelyk als de echtbreuk } gierigheid, het bedrog, de woe-

ker,
(t) Nic. Sanderus de Schifm. Angl. 1. n. P- 263. (u) Vid. Bezs liber de Pcenis Hsrerico-

rum. Alitedius de memb. Eccl. milit. G. xiv. §. 8. & Cap^ xv. omnino. Althufius in Polit. c. 28.

p. 426. Tilenus Difp. P. ii. difp. 32. 11. 10. feqq. &c. (x) Scuketus 1. c. p. 3fo. (y) Wolf-
gangus Mufculus Epilt. ap. eundem. p. 35'L (z>) Epift. ad Delphinates p. 376.
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„ ker , hovaardye , het vloeken , zweeren , en de dronkenfchap , aldaar I"r wnjij ,1 .
r totMIJC.

„genoeg in zwang gaat, dat ook de voornaam ite oorzaaken zyn, waarom
„ veele vroome en Godvrugtige lieden, die Chriftus van herten zoeken,
„zig daar aan ergeren, van onze Kerken zig affcheuren en afzonderen,
,,dat zoo veel mei zoude gefchieden , wanneer onze inzettingen en or-

„dinanrien , welke teegen gemelde ondeugden uyrgegeeven zyn, met
„ernft onderhouden wierden , en dat de Predikanten zelfs een ernlthaf-

„tige en tuchtigen wandel hielden , en haare kudde en Gemeente met
„een goed voorbeeld voorgingen, en dat aan hen toonden. (<:)

35. Dat het 'er in Duyustand, onder de Gereformeerde , niet een hair Naiaatig-

beeter geftaan heef f , zuiks geeft nogmaals haar eyge getuygenis te ken- bUncitód.

ncn, wanneer ze aldus gelchreeven hebben: „Wy zien, dat deGemeen-
„ tens hier en daar gecne Leeraars hebben , dat het volk , in dorpen en vlek-

„ ken, zonder cc ucodige onderregtinge van Gods Woord, daar heene

„gaat, dat 'er geen Cutechij'eeren , kerken-tucht ofgebruyk der Sacra-

„menten, in 't gebruyk is, niet anders als Schaapen zonder Harder, ja

„als het onvernuftige vee> dat de Keikendienaars uyt het gemeenevolk,
„als idioten , zoldadteh , oorlogs-volk , die niets geleert hadden, op
„den prediklloel gefteid werden , ja dat 'er niet alleen Ketters , maar
„ook Atheijtcn voorkoomen , en het gemeene volk niet beefer , K<*»ry«i

„als het vee onderricht zynde, leeft en ft er ft zoo heen. De Schoo- mus.'

„len werden overal veracht en verzuymt, en zoo voort. (b~) Men
,, mag wel toezien , dat , als wy uyt het Pausdom gekoomen zyn

,

„ wy niet erger zvn geworden , als te vooren. Want hoe ftaat het
;

;° id <--

" '
i
D

i rr '-j ji bonheiden

,.met ons leeven , hoe wallen wy op voor Vjod , in de gehoorzaam- trotsheid

„heid zyner waarheid, en in de doodinge van ons zelfs , en de onthou-

„dinge van alle lullen des vleefchs , in winninge en liefde van onzen

„ naaften ? O hoe treft ons het Woord des Heeren aan de zynen : Zegt
„uwe Broederen , uw' volk, en uwe bufters, die voor haar barmhertigheid

„ verkreegen hebt: Kechtet met uwe Moeder, want zy is myne vrouwe niet,

„ en ik ben haar Man niet , dat zy haare hoererye van haar aangezigt, en haar

„ overl'pel van haare borften weg doe. Dit hooren wy wel in de Gemeente

,

„ dog wy keeren ons niet daar aan , maar wy wenden onze herten daarvan af.

„ Daarom is de Kerke een dag van anglt. , een dag van fchelden en lafte-

„ren voor handen. Want alles is byna op zyn uytterfte gekoomen , en

„de Satan arbeyd volkoomentlyk daar toe, dat hy inwendigenuytwen-

„ dig ftryd en ergernis verwekke : en daar wy aan anderen de onbillyk-

,j beid met recht verwerpen , merken wy aaft ons zelfs niet , dat ons de

„oogen nog moeten geopend werden , om dat een ieder maar alleen

„voor hem zelfs leeft, en maar het zyne zoekt, niet dat vznJeJusChri-

„y/«5is. (f)

56. 'Zoo hebben ook andere Gereformeerde , in Dnytsland , van het Naiaating«

gebrek van haare Kerken, en in 't byzonder van de Kerken-tucht , zeer "«k™.

geklaagt , het geene waarelyk by de grouwelyke twift van haare Predi-
tuchl '

kanten i altyd vergeetcn, en het volk alzoo 111 haare geruftheid gefterkt

geworden is. In 't Vorjiendom Anhalt zeyde een zeeker man daar van

aldus : Het werk der Kerkentttgt was tot nu toe nog onbereyd enverhmdert
gebkeven , en 't was te wenfehen , dat God dit gebrek eindelyk door hey'-

zaame middelen en werktuigen , eens mogt 'verzien , de zenuweder Kerken-

tugt verkenen, ommet wysbeid ,verftand,enalle Chrtjlelyke befcheidenheid,

de hand daar over te houden, en allerkye booze erger tuffen, die anders by het

hel-

(a) Apud Ottimn Anna!. Anab. p. 1715. (è) Wilh.Zepperus Li. de Polit.EccI.c. 22. p. 1S6.

(f) Anonymus lib.de EcclcfiuNcapoliNcmetum edito Anno if<)6.p.66.
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jaar md. heldere ligt des H. Euangeliums , en der waare Godsdienjl pleegen in te

kruypen, ernftelyk te weeren, (d) In Engeland heeft iemand niet minder

in 't Jaar 1550 deeze klagte , aangaande de ellendige toeftand van de-

zelve Reformatie , aan Calvinus zelfs gedaan: ,,De groote zochten daar

„by meerder de verwoeftinge der Gemeenten , als eene Godzaalige ver-

„beeteringe. Veele bekommerden zich niet om de waare boete, hetge-

„loove, de goede werken , de gemeenfchap of tucht der Kerken , zy

„dachten maar alleen , dat zy van eene uytterlyke meededeelinge van

„ Chrt/tus in de Sacramenten fpraaken , dat dog ter Godzaaligheid niet

„diende. Veele fchryven wel opentlyk , het is een geeftdryvend onder-

„neemen, wanneer men eenige Kerkelyke tucht wilde oprechten. De
„ Gemeentens wierden meelt aan zulke Predikers toevertrouwt , welke

„ niets altoos van Chriftus , noch wiften , noch daar na verlangden
,

enz. (e) Van de Hugenooten in Vrankryk moet ik diergelyke gevoer-

de klachten nu overflaan, alhoewel deeze door de byna geduunge ver-

volgingen , wel iets of wat naauwer in toom gehouden wierden , en nog-

tans, by aldien ze maar wat lucht kreegen , ook zelfs met geweld , en

met het zwaard, haare vyanden teegen gegaan hebben , waar van hier

booven , by de vervolgingen , nu reeds al gedagt geworden is.

v«Mm- 37, Na deeze aanmerkingen was 'er nog wel zeer veel te verhaalen,

ae

n

L™her- van de dikmaals bezogte , of ook gefchiede vereen iginge en verdrag,

wg'*
8
" van deeze Gemeentens met de Lutherfche: by aldien het zelve ,niet van

opdcwa- andere tot genoegen reeds al gefchied was. Wat 'er by de Marpurefche
«Mat. te zaamenlpraake, in t Jaar 1529 , ontrent deeze zaaken is voorgeval-
p"8 " len , zulks is hier booven in het xvi 1. Hoofdfi. in 't korte verhaalt. Maar

,

het is gewis , dat hen Luther toen ter tyd voor geene broeders wilde er-

kennen, waar over ook de Landgraaf , Philips van Heffen , tot de ver-

Te \nP . eeniginge nog altyd , en kort daar op , op den Ryksdag te Augsburg,
Lur8

''
fterk gedrongen heeft. Gelyk als dan ook toen ter tyd de bekende Mar-

cemoeijing tmus Bucerus , die, in den naame der 4 Steeden , Straatsburg , Mem-
"".

u" mingen , Conftantz en Lmdau, eene belydenifTe gefchreeven heeft, en die

alzoo hadde ingeftelt , dat ze aan beyde de partyen niet mishaagen kon-
de. Hy is ook toenmaals in perzoon tot Luther naar Coburg gereyft ,

heeft hem op allerhande wyze,tot een vergelyk zoeken te brengen, dog
te vergeefs. Die dan ook verder onderfcheydene Vorften , als, de Land-
graaf Philips , de Hertog van Bronswyk, en andere tot dit werk van ver-

eeniginge, opgewekt hadd& , dog evenwel in der daad niets grondelyks
heeft konnen uytwerken. (f)

38. Eyndelyk heeft men zig van weederzyden vergeleeken, om te

Eyjfenach te zaamen te koomen, alwaar ook Bucerus , Capito , Lycofthe-
nes , JVolfgangus Mufculus en Martmus Frechus , in 't Jaar 1556, na
toe gereyft, en van daar , dewyle zy Luther niet gevonden hadden , te

Handig JVittenberg aangekoomen zyn, aldaar zynze met de Godgeleerde
, Jonas,

berg.'"'
" Buchenhaagen , Cruciger , Melanchthon , Menius en Mycomus , in gefprek
gekoomen , dog Luther verwierp , eens voor al , de fguurlyke uytleg-

gingen. Maar Bucerus bekende, in zynen, en der Switzcrs naame, dat

het brood het waare lichaam Chrifii , en de wyn , waaragtiglyk het bloed

Chrtfii was , en waaragtig aldaar toegereikt , en niet alleen met het herte ,

maar ook , met den monde genoomen wierd , van de waardige wel ter zaa-
lighetd, maar van de onwaardige , ten oordeel. Waar by dan Melanchthon

een

(d) Cafp. Ulricus in Bcfchrcibung eines voornehmen Theologi. p. $<;. (e) Ap. Calvin. Ep.
p. 129. (ƒ) Vid. Scultctus P. ii. p. 397. 406. 4^9. Chytrxus Saxon. p. 2f8. 364. & omnin»
Martinns Difenbachius in Trad. pccul. pro Buccro rraper edito.
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een zeeker formulier opftelde, het welke men eyndelyk , van bcyde de £'$£
zyden, den 26 May , in 't Jaar 1536, heeft onderfchrecven. (g) Biicc-

rus en Cnpito waaren daar over zoo verheugt , dac zy weenden , en alle

de andere hebben met opgeheevene handen , God gedankt, (h) Maar
die vreugde heeft niet lange geduurt, om dat , niet teegenftaande veele

moeiten van Bucerus , de Siaitxers, met de verklaannge van hem , niet

te vreeden wilden zyn, en haare meening hier na, in Duytsland, verder

uytgebreid gehad hebben. (7)

39. Aldus is dan de tweefpalt akyd meerder en grooter geworden , en

eyndelyk, door eygene geloofd bekenteniiïen en Symbola , ook van de

(Jereformeerde zelfs bekragtigt. De Luth;raane?i leyden eiit voor eene

opcnbaare oorzaake van fcheuringe uyt , dat de gedachte vier (ieeden ,
°J""""

haare eygene en byzondere BehdemJJ'e , te Augsburg , in 't Jaar 15*30, rf«vi«

dpor Gijpar Hcdio aan den Keyzer overgaaven , alhoewel ze , nog aan-

genoomen, nog voorgeleezen wierd. (£) Deeze noemde men maar al-

leen de Swaabifche belydems , .of die van de vier Steeden , en die zoude
ook maar alleen, in 't punt van 'p Avondmaal , van de Saxifche beiyde-

mjje onderfcheyden zyn. (T) Men vind die ook nu riög , onder de Bely- ^fj^'f'
demjfen der G et eformeerde, zoo als zy, in 't Jaar 1 55 1 , xt Gerieve in 4?. formeer.

uyrgegeeven zyn geworden, onder deezen tytel: Harmonia Confejjiumun

f,dei orthodoxarum , & reformatarum ecclejiarum , qua , in praapuis qüu
bufque Europa: regms , natiombus, & provincus , facratn Euangelu dcclri-

nam pure profitentür qua omnia, ecclejiarum Gallicarv.m & Belgica-

rum nomine , fubjiciuntur libero & prudenti omniumjudicio. Dat is : Over"
eenkom(ie van zommige bel)denijfen des Geloofs ,derRegtzinnige en Gerefor-

de Gemeentens , die, in veele der vöornaamjle Gevuejien, RykenenVoU
keren van Europa , de heyltge Leere des Euangeliurns zuyverlyk belyden.—
Alle welke zaaken, op den naam der Franjche en Neederduytfche Kerken,

aan het vrye en voorzigtige oordeel van alle menfehen werden onderwor-

pen. Hierin nu zyn vervat, (1) de Augsburgfche ConfeJJle , van het

Jaar 1530. (2) De gedachte Swaabifche Gonfeffie. (3) De Bazelfche van

de Jaaren 1532 en 1561. (4) De eerfte Switzerfche ConfeJJien , van de
Jaaren, 1536 en 1537. (5) De Saxifche, van 't Jaar 1 5 5 1. (6) De
IVtirtenbergfebe* van 't Jaar 1552. (7) De Franjche , van de Jaaren,

1556, i66i,en 1566. (8) De Evgeljche , van 't Jaar 1562. (9) De
tweede Switzerjche , van 't Jaar 1566. (10) De Neederlandjche Con-

feffie, van 't Jaar 1579. (n) De laatite Boheemfche , van 't Jaar 1573.
By alle deeze ConfeJJien is hier na nog de Heydelbergfche Catechifmm , be-

neevens het Synode van Dordrecht ,ala een /) rabol'ifch boek, inzonderheid,

in de Vereerngde Neederlanden ,aangenoomen en beveftigt geworden. Na
dat de Rcmoujiranten dat, onder haare cenjine, of toets, hadden willen

neemen. (wj Maar de Engelfche Kerke heeft naderhand , met het Dor-
drechtfche Synodtts , te gelyk ook den Catechifmus weeder verlaaten ,

en voor zich zelfs , twee eygene Syrnbolifche Boeken uytgegeeven , naa-

mentlyk, de 39 artykelen,. die onder Eduard de zejde zyn uytgekoomen,

en die hier na, onder Ehzabe th ecnigzins veranderd zyn geworden, en dan,

Ihe Book of Homilies , alhoewel het, met derzelver onderfchryvinge, nu
11. Veel. Xxxx nog

(g) Chytraus Hift. A. C. p. 680. feqq. Hofüinianus Hift. Sacram. P. tt. p. 134. feqq. Toni
vi. Altenb. p. 1045% feqq. [h) Myconius ibid. y>.\\o<;i. (»') Vid. di&i Autores & conf. omni-
no Seckendorffius Lib. 111. p. 130. 'feqq. p. 16S. Chytrxus Saxon. p.rtc^.MattheiïiisLeb.Luth.-

p. 107. Melanchthon Conf. To. 1 1 1 . pap:, z^. Ambrof. Wolffius de Confeff. Auy;. & de Conc.
M. Lutheri cum M. Bucero & Helvet. Eccleïiis Anno 1579. &c. (k) Chytrxus Hift. A. C. p.

678. Scultetus P. ri. pag. 291. Seckendorffius Lib. ir. pag. 198. feqq. Oliander H. E. pag. 191.

(J) Sleidanus Lib. vu. {m) Sell 14S. Synod. Dordrac.
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jaar md. n0g a [ lydelyk toegaat , die maar alleen voor een tyd lang gefchied. (?»)

Zoo dat, alle voor en na die tyden bezochte vergelykingen , tufl'chen

de Proteftanten , tot nu toe, t'eenemaal te niet geloopen zyn.

4,0. Hier zoude ik ook nog wel, volgens de belofte, hier booven ,by

de plaatzen der reformatie , gedaan , die Geweften na den ander konnen

befchryven, alwaar de Gereformeerde , of op de Papificu , of Luthzraa-

nen, gevolgt zyn. Maar die zaak is al te wytloopig , en zy overtreed

de paaien van het beftek, dat 'er, voor noodiger aanmerkingen, nog ove-

rig rao^t zyn: en alhoewel 'er by zulk een verhaal, nog al veel voorkoo-

rnen zoude, dat den toeftand en zin der van allezyden belang-hebbende,

merkelyk konde openbaaren : zoo zal ik echter , tot een proef van zul-

ken handel, die zig by diergelyke Gods-dienfts-veranderingen voordoet,

maar alleen die omftandigheeden , kort na malkanderen , gaan ver-

toonen, welke zich,by de bekende Religie-flrydigheeden over het Crypto-

Calvinifmus , in Saxen voor oogen geftelt hebben. Uyt welke een be-

fcheyde Leezer als dan , aangaande het overige , genoegzaame narigt en

een bekwaam begrip zal konnen neemen.

(») Benthem Engl. Kirchenftaat p. 76. und 95-. & Holland, p. 144. feqq. it. 194. feqq.

Der
Crypto-
Calvniftcn

oorfprong

van Me-
lanchthon.

Zyneney-
ginge toe

de Gere-
formeerde.

Bewys daar

van,

HET TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de zoo genaamde Crypto-Cahimften.

§• 1.

DE aanleydinge van deezen ftryd haalt men in 't gemeen van Melanch-

thon af, en dat niet zonder oorzaak , wanneer men maar hier weeder op-

haalt , wat 'er voor deezen , aangaande het heymelyke misverftand, tuiTchen

hem en LHther^ezegt is. Ook is'er juift geen bewys van noden,dat Melanch-

thon,met de Gereformeerde ,in veele,zoo niet in alle zaaken, overeen geftemt

heeft. Die voor Luthers meeninge yveren, hebben het in zeer veelelchnf-

ten wytloopig verklaart. Men zie ten minften maar in het boek der ÏVit-

tenbergfehe Godgeleerde , waar van de tytel is : Libelh Calvimani , cvi ti-

tnltis, traffatus hijloricus de clarilfimi Viri Pbiïippi Melanchthoms fenten-

tia de controverfia Ccena Dommig a D.Cafparo Peucero ante plures annos

fenpttts ére. Refntatio exftrnèJa ex immotis Jacrarum literarum funda-

menns, & infallibihbus hifloriamm pnblicorumqne annalium mtmumenhs ,

in qua, non modo calumnia , in Lutherum , ejufque doürinam , refutan-

tur , j'ed etiam Philippi Melanchthoms hecfitatio & Calvwianx mclitiones
,

fub nominis ejus periculofa autJoritate diverfis temportbvs tentata , tn apcr-

tilfimam lucem producuntur. Dat is : JVeederleggmge , van een zeeker Cal-

vmiaans Boekje , welkers tytel is: Hiftorifch Verhaal , aangaande de mee-

ninge van den vermaarden Heere , Philips Melanchthon, weegensde twift-

zaake van het Avondmaal des Heeren; van de Heer Cafpar Peucerus voor

veele Jaaren befchreeven. enz. Getrokken, ityt deonbeweegelijke grondvefien

der Heylige Schriftuure ,en onfeilbaare overblyfzelen der openbaare Hijlorieu

en Jaarboeken. Waar in, niet alhen de lafiermgen teegens Luther,f« zyne

leere, grondiglyk werden weederlegt, maar ook de twyffelmge van Philips

Melanchthon, beneevens de onderneemingen der Calvtnifien , die, onderde

gevaarelyke Achtbaarheid van deezen Man, op onderfcheydene tyden zyn m
't werk ge/telt , in het heldere licht werdtn gebragt. Te JFittenberg , in 't

Jaar 1599. iö 4. . Insgelyks ook , Chriftiaan Kittelmans bewys teegen de

Cal-
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Cah'inifche leere van 't Avondmaal , daar hy , in een byzonder hoofdftuk &',J2c.

verhandelt , ofPhilippus wel ontfchuldigt konde werden, (a) Om nu van
andere wytloopige fchriften , aangaande deeze (toffe , te zwygen. (b)

Onder welke voornaamentlyk ook die geene behooren , welke teegen de
veranderinge der Augsburgjche Belydeni/fe , daar hier booven van gefproo-

ken is , geichreeven hebben, (c~) De Gereformeerde zelfs hebben haare

eenigheyd met hem niet geloochent , maar wel opentlyk daar op ge-

roemt, (d) En t»yt zyne eygene fchriften is die waarlyk overvloedig ge-

noeg te zien. (ƒ)
V Uyt deeze oorzaaken hebben ook eenige yverige Lutheraancn ,

Melanchthon zelfs na zyn dood, verdoemt, en Hutterus zoude eens ,

by een vertoog, waar in hy teegens hem geyvert hadde, zyn beeld, het

geene, neevens dat van Luther, van pleyiter,by den (toel te Wittenberg>

gehangen hadde, uyt toorne, opentlyk afgenoomen , en op de aarde aan

lhikken geworpen hebben , waarom men aldaar nu noch maar het beeld

van Luther alleen ziet hangen. Een ander yveraar hadde die geene, wel-

ke hem eeven zoo niet in den ban wilden doen , Generalijten geheeten.f/)

Onder welke dan ook vervolgens veel Godgeleerde moeiten zyn , die

Phtlippus voor zynen Heere lieten Haan , en die het voor haar onbetaa-

melyk achten te zyn, om van hem te oordeelen , en die ook. mettwyffel-

den, ofky zoude wel zaalig geworden zyn. (g) Veele hadden nu deezen

Man verdacht , en zy bevonden het hier na met der daad zelve , by den

(tryd te Breemen, met Dr. Hartenberger , een Calvinift. Want aldaar

gafhy, beneevens de ïVütenbergfche Godgeleerde , zulk een antwoord,

het welke de Neederfaxtjche , en 'Ihuringers , als Calvmift , verwierpen.

Nu begonden de Gereformeerde , op veele plaatzen , toen ter tyd zich

wyder uyt te (trekken, de Staatkundige zaagen het door de vingeren, ja

zynaamen, in die veranderinge*, zelfs een welgevallen. (h~) Waardoor
dan de overige Lutherjche Godgeleerde wyde oogen kreegen , en merkten,

waar het heene wilde. In welkjaar echter eygentlyk het Crypto-Calvimjmtts

in Saxen ingefloopen is, zulks kan niemand zoo heel naauw weeten ,door inSaxen.

dien het heel zagtjes, en taamelyk bedekt gefchied is, tot dat het eynde-

lyk uyrgebrooken is, dat ook ïVittenberg voornaamentlyk, daar de Leer- ^t,cn'

ftoel van Luther geftaan hadde, Calvimfch geworden was,gelyk als daar

een van fpreekt. (t)

3. Want in 't Jaar 1563 verrieden zig de Hooge School-Leeraars aldaar

zelfs , in een antwoord , aan den Kenrvorjl Augujlus , aangaande het

Avondmaal , zoo zeer, dat de Keurvorjl haar terltont daarop van nieuws

opleyde, om haare belydenifle daar van te moeten doen, het geene Ebe-

rus dan in zyn boek deed, onder den tytel van, Pia&m verbo Deifitn

data afertio , declaratio & confejfio Dr. Pauli Eberi Kitingenfis , Pafio- a'oU-

ris Ecclefia Wittenbergenfis , de facratij/ima Ceana. Vomim nofiri jfefuChri-

Jti. Dat is: Eene Godvrugtige , en in Gods Woord gegronde verdeediginge>

vcrklaaringe , en Belydemffe , van Dr. Paulus Eberus,i>tf» Kitingen

,

Pre-

Xxxx 2 dikant

Melanch-'

ihon word
verdoemt.

.Aanvang

des Cryp.
to-Calvi-

nifmi.

Fberus

boek van'c

maal.

(a) P. 34. S9- (*>) Vid. Ofiander H. E. p. 6Sy. 703. &c. Micrxlius H. E. p. 334. Euf. Bo-
hemus H. E. p. 1099. Kromayerus H. E. p. 5-80. & Scrutin Relig. pag. 218. Strauchius Contin.

Slcid. p. 498. Confilia Witteb. To. 1. p. 303. 324. Hot; contra Gretferum §. 1. p. 10. Hutterus
& plures inprimis D. Joh. Matthsi Quacltiones 2. 1. Num doclrina D. P. JVlelancht. de Coena
Dom. fit quidam media. 2. Utruni P. Mei. fecutus fit Calvin, dogma de Ccena Dom. an v.

conüanter in doörina Lut. perfeveraverit. Francof. (e) Hutterus Conc. conc. p. 344. Baldui-

nus in Anu-Paxmanno 1. iv. c. 1 1. p. 5-5-4. G. Mylius Explic. A. C. P. 1. p. 147. feqq. {d) Vid.

Scultetus 1. c. P. 1 1. p. 236. 239. & plures. (e) Vid. ejus Confilia & Epiftolae caeteraque opera;
it. Calvin. Epift. p. 145-. 147. 21 1. 327. &c (ƒ) Schlüflelburg. 1. 1. Catal. Hser. prasf. n. 12.

(?) Hutterus loc. Theol. C. 111. prolegom. p. 9. (h) Ofiander H. E. p. 734. (»') G. Muller
Hifi. der F.C. c vui.§. 6.
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*""moc
Pikant in de Kerke te Wittenberg ;. aangaand* het heylige Avondmaal van

Leader onzen Heere'Jefus Chriflus. te Wittenberg, in 't Jaar 1563 , in 8°. Dog

ccr'/v^'t
C'aar meec^e waaren de buytenlandfche gantfch niet te vreede , en zy gaa-

Avond- ven dit in 't byzonder voor een nieuw gevoelen aan , dat hy , onder de
onwaardige , een onderfcheyd maakte , en van de goddelooze zeyde

j

Zy krygen niets in 't Avondmaal , als enkel brood en •wyn. QC) Verders
wierden ze, van de Wittcnbergfche Godgeleerde op de proef gezet, wan-
neer men haar het nieuwe bock van Brentius , aangaande^de perzoneele ver-

vande nj. eemginge en van de beyde natuuren in Chriflus , voorleyde. Waar ap zy

cST" ^laar nog a ^ verder los gaaven , voornaamentlyk , aangaande de onnutte

firyd teegens de Calvmiflen , van de eenerleye aart communicationis idio-

matum , van de gemeenmaakinge der cygenfehappen , dat de metifche-

.

lyke natuure van Chriflus niet almagtig is , enz. (I) Verders gaf het

ook veel afziens, wanneer zy,in 't Jaar 1567, tx/eefludenten in deGod-
geleertheyd, genaamt Albertus Schirmèr en Conradus SchlüffUburg inde
gevangenifle wierpen , en eyndelyk banden , om dat zy wat al te grof

haar teegen gefprooken hadden. (m~)

Haarcate- 4. Eyndelyk braaken ze in openbaare fchriften uyt , en zy gaaven, in
chifmus.

>t j a;jr i^ji een Catechifmus in 't ligt onder deezen tytel , gelyk als de
Duytfche overzettinge luyd : Korte en noodige vraagen en antwêordcn ,

zoo, neevens de Catechifmus van de eerwaardige Heer Doclor Martïnus
Lutherus voor de kleyne kinderen , en Jlegte eenvoudige menfehen , wel »e-

bruykt moogen werden, die andere lange nytleggingen niet vatten , neg ont-

houden konnen. Waar by geen naam flond , en van 't Avondmaal maar
r^er van»t deeze twee vraazen gefielt wierden. Waar toe is het Avondmaal des Hee-Avond- n ~lr\ 1 1 ri 111
»«»i. ren Chrifti ingezet ? üp dat het eengemeenjehap van het lichaam en bloed

Chrifti zoude zyn, waar door alle de boetvaardige en geloovige Chriftenen,

in haar geloove gefterkt , en verzeekert muden werden , dat zy , met het

bloed van Jefus Chriflus afgewajfen zyn , die in haar blyven en woonen , en

haar ten eeuwigen leeven flerken , regeeren, befchutten , en behouden wil.

Wie ontfangt het Avondmaal van Chriftus tot zyner zaaligheid ? Een
Chriflen , die waarlyk boete doet , dat is , die zyne zonden bekent , en die

hem leet laat zyn, die aan den Heere Chriftus gelooft , en die om zynent
wille om de vergeevmge der zonden bid , met een hertelyk vertrouwen en

toeverzigt , en die een goed voorneemen heeft , om zig voortaan voor zou-
den te wagten , die ook den Heere Chriftus , voor zijn lyden en fierven ,

van harten dankt, en die ook , om zynent wille , weederom alles goeds aan
zyn naaften bewyfl. De aanleydinge nu tot dit boek heeft Peucerus, die

daar over wel het meefte heeft moeten lyden , aldus verhaalt.

Aaniey- 5. „De Schoolpoorte is wel voornaamentlyk de oorzaak geweeft, van
d.nge daar

^ j^ maa jcen van deezen Catechifmus , als die in de Catechifmus van

„ Chytraus geen genoegen hadde , om dat hy eenige nieuwe , vreemde
„en Flaciaanfche meeningen en woorden-twifleryen , in de nieuwe Druk
„ hadde ingevoegd , die zy om de kinderen voor te houden, in beden-

„ken naamen. Waarom zy hem dan om raad gebeeden hebben , hoe zy
„zich zouden draagen, en wat zy aan de geene, die verder gekoomen
„waaren, na de Catechifmus van huther zouden geeven , die het Exa-
„men ordinandorum noch te veel en te hoog was. Hier over hebben de

„Vifitatores met malkanderen gefprooken, enzy zyn het eens geworden

,

„ dat het goed zoude zyn , dat 'er een kleyn boekje , uyt het Corpus Doelt i-

„na by een gefield wierd, daar in wat meer, als in de Catechifmus van

„ Luther , en minder dan in het Examen ordinandorum begreepen was.

Dit

{k) Vid. Ofiander H. E. p. jfi. jfz. (I) Ib. 793. [m) Ib. p. 806. & infra nominandi.
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„Dit hebbe ik, neevens myne mecdegezellen , op my genoomen , om Ja« &&

„met onze Heeren Godgeleerden te ipreeken , en na dat dit gefchied

„was, zoo is het Boek vervaardigt geworden , daar ik niet meer van

„ zeggen zal , hoe het toegegaan is ; maarden Reclor van de School-poorte,

„hebbe ik, van weegen de affpraake , een af-fchrift toegezonden, nee-

„vens een brief, die my naderhand wierd voorgehouden. (V) Doch de wederleg-^

Jenafche Godgeleerde, Wigandus, lleshufius , Carleflinm'en Kirchnerus j van'!'

1" 1

hebben terltond teegen deezen Catechifmtis gefchreeven , en hem verdagt

gemaakt, dat hy van 't Avondmaal en andere punten , niet recht oor-

deelde, gelyk ook Selneccerus y de Alansjeldjche , Hallifche en Needer-

faxtfek? Godgeleerde. Maar de Wittenbergers gingen nog verder , en

fohreeven het volgende Boek:

6. Van de perzoon en menjchwerdinge onzes Heeren Jefu Chrifti , het Grondveit.

fondament der waare Chriftelyke Kerken, teegen de nieuwe Marcioniten,

Samofatenen, Sabelliaanen , Arriaanen , Nefïoriaanen , Eutychiaanen,
en Monotheliten , onder de Flaciaanfche hoope. Door de Godgeleerde te

Wittenberg, uyt de Heilige Schrift, uyt de Symbola, uyt de voomaam-

fte Concilien,^» eenpaarige overeenjlemmige van alle de beproefjle Leeraars

gehaalt en opgejïeld, tot eene trouwe leere en emftige waarfchouwwge , aan

alle vroome en Godzaalige Chriftenen. Neevens eene waarachtige ver-

antwoordinge op de vergiftige en booze lajlermgen , die van de voorjïel-

lingen en Catechifmus, ^Wittenberg, nytgegeeven , envanveeledeezer
t)d ttttge(Irooit geworden zyn. Wittenberg 157 1. 4, . Hier in hebben zy
van de perzoon Chrifli, en andere punten , uit de Oudvaders , en Lu-
ther, veel bygebragt , en teegen Brentius 3 Dr. Andrea , Wigandus t

Chemnitius , Selneccerus en Marlinus , zulke , in den tytel genoemde
Ketters , zeer fcherp , ja zoo gefchreeven , dat die waariyk op andere

middelen denken moeften. Eyndelyk gaaven zy ook in 't Jaar 1574.
eenExegeJis, of uytlegginge , van 't Avondmaal uyt , en dewyle daar Ex^e*

geen naam by itond , zoo wierd de Boekdrukker , Erneftus Vegclinus ,

te Leipzig gevangen gezet, en in eene zwaare geld boete gedoemd , e»

hy moed ook eyndelyk byna naakt en bloot , gelyk men fchryft , het

Land ruymen. ündertuflehen kwaamen daar zeer.veele fchriften uyt,

zoo dat alles in volle verwerringe en verbitteringe teegens malkanderen

ftond. (0)

7. Doch deeze Godgeleerde te Wittenberg waaren het alleen nietj* cryP».

welke men over het Calvimjmus befchuldigde,maar die te Leipzig wier- «ent"'"

den daar ook al meede ingetrokken. Want de Leipzigers hadden aan de
Lc,pzig'

uyfgeevinge der gedagte Exegefis ook helpen arbeyden, en als 'er teegen

de Wittenbergers , van Dr. Andrea; onderzogt wierd , zoo deelden zy
eikanderen die ftryd, door brieven, als anders, meede. (p) In Drefden Drefden -

waaren 'er eenige aan 't Hof verdacht , voornaamelyk, de Keurvorfielyke

geheyme Raad en Cancelier Dr. Cracau, en die Hofprediker zelfs Mr.Chri-

Jliaan Schutze. Hier bemoeiden zich nu de andere Godgeleerde , om
alledréygende ongeleegenheid voor te koomen,en deeden derhalven den

Keurvorjl Augufius, in't byzonder, door eenige vreemde Vorften toe-

fpreeken , dat hy dog teegen de verdachte wilde onderzoeken, (jj) De ge- inq..ifitie

melte Peucerus nu had den oorfprong van dit proces aan Dr. Andrea al- «ïv"V..'

leen toegefchreeven, welke, als hy op de Univerfiteit van Wittenberg, D - AnJr"-

geen toejiemmmge voor de Brentiaanfche leere van de XJbicp.ux.eit. gevonden

Xxxx 3 hadde ,

(k) In Hiftoria Carceris Peuceri p. 438. Conf. ibid. p. 88. ïfq. & iff. (») Vid. Hutts-

rus Conc. conc. c. xv. p. 49. Hofpinianus Conc. Difc. c. iv. p. 2,3. (/>) Hutterus Conc. conc.

p. 32. & 26$. lq) Micrslius H. E. p. 33)-.



KERKELYKE XFI.Boek.

Jaar MD.
tot MüC.

Peuceri

vuorwen J-

zelen en
oncfchul-

4mgen.

Des Ketir-

vorlts ge-

rade te-

gens hem.

Vyand-
f«hap der

Keurvor-

itm.

Torgau-
fche za-

menkomlt
«n aitykeJs

7*4-

hadde , die hooge Leeraars daar over vyandlyk aangevallen , verkettert ,

aant Hof aangegeeven , en door brieven ook zelfs het vrouw-volk opgehitft

hadde. (r) Andere van zyne partye fchreeven insgelyks , zy hadden den

goeden Keurvorji overreed, als dat hy geene van zyne bedienden moeft

vertrouwen , en dat het niet op de Lutherfche Godgeleerde , maar op

zyne Doorlugtigheid zelfs aangezien was. (Y) Waar over men terftond

de vyanden in de Inquifitie getrokken hadde, als Grefents van Drefden,

Heydenreich van Torgau , Kverhard van Maffen , en diergelyke andere

meer. (7)

8. De perzoonen toen ter tyd in de Inquifitie getrokken , hebben ook

verders bygebragt , dat de Keurvorji alleen van andere , tot zulk een

rechtsgeding aangedreeven was geworden : hy zelfs was met den handel

van Peucerus en andere in 't eerft wel te vreede geweefb , hy hadde hem
altyd den Aarts-Calvmift geheeten, en echter neg met zyne Gemalinne

te IVittenberg by hem gehuysveft , ook niets daar teegen gezegt , wan-

neer hy zig teegens den Keurvorft verklaart hadde: God wilde hem voor

de meemnge des Keurvorjien van Brandenburg (die, weegens den Gods-

dienft van Peucerus vyand was geweeft} bewaaren. Ook dat hem de

Keurvorft op zyn veelvuldig aanhouden, daar hy zoo veel fchryven tee-

gens hem bekoomen hadde , echter nog van 't Hof, nog van de Hooge
bchoole hadde willen zenden. Ja, als hy de verklaannge van Peucerus

geleezen hadde, was hy zoo verfchrikt , dat hy zeyde : God weet het ,

ik ben heel in twyjfel, wat ikgelooven, ofwaar in ik myn ruft vinden zal.

Myne nieuwe Predikers brengen my alle daagen wat nieuws voor, enz. («)
Daar by hebben ze verder gefchreeven , dat Dr. Andrea zich achter de
Koonwginnc van Denemarken verftooken heeft, welke aan de Hartoginne

van Wurtenberg gefchreeven hadde : Dat men Peucerus dog by tyds van
'•t Saxifche Hof zoude verzenden , eer dat hy den Keurvorft ook met zulk

een vergift ontfiak , het welke Peucerus ook vernam , en daar door nog-

maals om ontflaaginge aanhield, doch hy wierd vermaant te blyven, en

maar getrooft te zyn. (V) De Keurvorftinne Anna was ook hier na van

den Jenafchen Geheymfchryver teegens hem zoo verbittert , dat ze zich

teegens den Landgraave van Heften verklaarde, wanneer deeze voor de
loslaatinge van Peucerus gebeeden hadde : Dat hy , zoo lange als zy leef-

de , nimmermeer zoude los koomen. (y) Het welk dan ook daar op ge-

fchiedde, nademaal hy eerft na haar dood , by het hertrouwen van den
Keurvorft , vry raakte. Het verdriet zoude meeft daar uyt ontftaan

zyn , dat Peucerus , in een zeekeren Brief , aan den Hof-prediker

Schutzen, iets van de Vrouwelyke Regeeringe aangeroert zoude gehad

hebben. (V)

9. Maar deeze omftandigheeden moogen aan haare plaatze blyven:

alhier zullen wy alleen maar de veranderingen na malkanderenkortelyk

aanzien. Kort na de gedachtte uytgeevinge , wierd 'er in 't Jaar 1574.
eene t'zaamenkomft te Torgau aangefteld , alwaar de Wittenbergfche

' Godgeleerde gedaagt, en haar 30 Artykelen voorgelegt wierden , waar

op zy met ja of neen zouden moeten antwoorden. Van deeze Artyke-

len erinnerden hier na evenwel de rechtgeloovige, dat zy met opregtLu-

therfch waaren , maar die met het Calvinifmus heel ongemerkt aangeftooken

waaren geweeft,nietteegenftaande de allerfcherpzinmgfle die in 't begin ook

voor goed gehouden hebben, (a) Even als drie jaaren te vooren, in 't Jaar

1571.

(r) Hift. Carceris p. 265-. (1) Hofpinianus 1. c. C. xxv. p. 146. (t) Peucerus I. c. pag. 272.

(a) Hifi. Care. 1. c. p. 471 & 772. (*) Ibid. p. 126. (7) p. 772. (z) p. 113. (<*) Vid.

«mnino Ofiander H. E. p. 840. ad Syo. Hutterus Conc. conorp. 6ó. feqq.
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15 71. in de Dresdenfche t'zaamenkomite, zulk eene belydenifTe van her I"' M}

, Avondmaal opgefteld geweelt was, welke de Calviwjtcn , zoo wel als de iv

Lutherfche , onderfchryven konden , en merrer daad ook onderfchree- Cl,nfc,r,c -

ven. (b) Maar nademaal'cr in deeze Torgaufche artykclen de telritten- v^rin-

berg ingevoerde meeningen van Melanchthon r'eenemaal verworpen waa- §«««£1"

ren, en ook een
i

ge andere onberaamelyke manieren van fpreeken , aan-
niR8C-

gaande de Sacramenteele teegenwoordigheid , en diergelyke daar in

itonden , zoo wilden de ïVtttevbtrgtrs die nier onderfchryven , nog wm
de mecninge van Melenehtbin afwyken , maar zy beriepen zich op het

Corpus Ducirtna , en de Drefdeafcbt artykclen. (f) Daarom wierden ze

dan voor Calvimjten gehouden , en dewyle zy hec iïantvaftig blceven

weygeren, voor eerft re Torgau in beflag genoomen , en daar na op hec *«"ƒ„£«*

Leipztger Slot gevangen gezet, naamentlyk deezevier , Dr.CafparCreu- 6"Si

figer de Jonge, Dr. Hendrik Muller , Dr. Frederik Wiedcbram , en Dr.
Lhrijioffel Pez-elius. De andere Superintendenten en Pajlooren hebben al-

le de gedachte artykclen onderfchreeven , zonder twyfïel , om dat zy
gezien hebben , hoe het de Wittenbergers bekoomen was , niet teegen-

itaande wel meenige in't herte heel andere gedagten hadden.

10. Doch in Leipzig hebben de Godgeleerde zich eyndelyk onderzee- onder-

kere voorwaarden verklaart , en daar uyt geiaaten , waar meede zy de £
h
tS|!2j£

genoemde artykelcn onderfchreeven , maar die van de Keurvorftelyke

CommilTanflen niet fchriftelyk aangeteekent , en ockden Keurvorftniet

toegebragt wierden. Hier op wierden zy teegens een revers of yer-

bintenifle , uyt haare banden ontflaagen, dog zy moeften haar te Wit-
lenberg in haare huyzen Itil houden, en afwachten, wat de Keurvoiif.

met haar verder doen zoude. Eyndelyk bekwaamen zy haare volle ont- ontdaa-

flaagmge, en wierden uyt het Land geftuurt, dog met toelaatinge van o"dg«i:«-

haare regtmaatige verdeediginge. Qdj In haare plaatzen ftelde men , te
dc *

Wittenbergi neevens andere , eenige Pafiooren van 't Land , door dien

men haar anders toen ter.tyd niet hebben kon. Naamentlyk , aan 't Pa- VemB.

fioraat kwam Dr. Ca7'par Everard, Pfarheer te Meijfert: in de plaats van j^-n"
1"

Crnctger , Dr. Paulus Crelüus: in de plaats van Dr. Muller , Dr. Johan
Avenarius van Jcua : in de plaats van Dr. Pezelius , Mr. Martinus Obe-

rendorf, geweezene Pajtoor te Aktweida. Aldaar gefchiedden ook groo- Vcrdryvin-

te veranderingen, zoo dat 'er veele Profeflboren afgezet wierden , die !£«">""

men anders voor geleerde en aanzienelyke Mannen erkennen moeft. (cj
fcflbotcn>

Als daar waaren : M< .Wolfgang Crellius, Profejfor Logices ,van Meifjen,

die eerft te Torgau gevangen gezet was , en daar na van de Univerfiteit ,

en uyt het gantfche Land verweezen wierd. Mr. Efromus , Rudmgei us ,

Schoonzoon van Ca7neïtirius i die na het Torgaufche beflag , wanneer men by

hem tot onderfchryvinge der Torgaufche Artykelen hart aanhield, heyme-

lyk van daar en uyt het Land trok. Gelyk ook de twee Schoonzoonen
vanPeucerus, Joachim Eger, Doftor en Profejfor Jttris, en tüeronymus

Schaller, Med.DcB.en Phyfic. Profeffbr, vrywillig weg trokken. .

11. Aan 't Hof wierd ook: een Ly f- Medicus > genaamt Dr. Joloan Her- Refon*a*

man-, afgefchaft, door dien hy het met St'offelius gehouden hadde. Deeze Hof?"

'

Stoffelius zelfs , dewyle hy den Hofprediker Schuts zoude verleyd hebben

,

wierd uyt zyn Supenntendentfehap te Pima , op de fterkte Senfienbag m"
2^'"

gebragt, alwaar hy ook, gelyk als booven gedacht is, in de gevangenis
s,o1i,;! - s

gefturven is. (f) Doch Schuts is ook , om het Calvimfmus , van zyn fim ""-

ampt afgezet, en in zyn huys voor zyn leeven lang valt gefield. Hy Hotpredi-

was

(b) Ofiand. l.c. Micrxlics l.c. p.336. fV) Iidem & ceteri. (d) Vid. Hutterus I. c. p. 61.

Hofpinianus l.c. cap.vii. [e) G.Suevus Hitt.Wittenberg.Anno 157?. (ƒ) Suevusl. c
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jrr-r md. was d e Leermeefter van den Keurprins Chriftiaan de I. geweeft, en daar

na, by het begin van dezelve handel , inzonderheid met Peucerus , in-

gewikkeld geweeft. Want deeze hadde een brief aan hem geichreeven,

waar over hier na veel vraagens was : alzoo hy veele heymelyke dingen

daar in aan hem gefchreeven , en voornaamentlyk hem tot ftandvaftig-

heid aangemaant , ook over Sclneccerits en den Drefdenze Pfarheer , -als

leugenaars en lafteraars geklaagt , en eenige drukken van de WiU
tenbergze Catechifmus , om ze uyt te deelen , hadde toegezonden,

(g)
Deezen Brief hadde men by hem gevonden , wanneer men by hem en

Dr. Stöffelen huyszoekinge deed , nademaal Mr. Schuts , zyne teegenpar-

tye, door eene predikatie, aanleydinge daar toe gegeeven hadde. Schuts

is daar na onder Chriftiaan del. in 't Jaar 1589. weedervry geraakt, door

de hulpe van Dr. Crellms en Pierius , maar hy wierd nog op zyne be-

graaftenifle befchimpt , terwylen.de jongens een zwarte Hen op zyn kift

wierpen , en riepen : Hier vliegt de Calvmifche Duyvel. (h)

Handden 1 2 . De boovengedagte Dr.Georgius Cracovitts moeit het ook in 't by-K zonder ontgelden , dat hy deeze lieden aan 't Hof en anders behulpzaam
cmcovius. was gewee rt , Waar over men hem der Calvimjien Mcjjias , als ook den

Elias der Wittenbergers ,
geheeten heeft. (/) Hy was anders een geleert

man , en hadde te Wittenberg lang in de Rechten geleezen , alwaar hy

ook in 't Jaar 1554. Dotforen ProfejZor geworden is. Men heeft hem
nier alleen over deeze zaaken aangeklaagt , maar ook , om dat hy met
den Keyzerlyken Lyf-Medicus Dr. Crato , gevaarlyke onderlinge kond-

fchap hadde gehouden, (k) En men wil verzeekeren , dat hy teLeipzig,

in een kwaade en ftinkende vuyle gevangenis , van al te zwaare pyni-

ginge, koude en ftank, eyndelyk ellendig geftorven is. (7) Onderde
Dr.Henri- Wntenbergfche Godgeleerde van dien tyd is Dr. Hendrik Muller in 't by-
cusMuiicr. zoncier noch bekent en gelieft , ten deele van weegen zyne fchriften

,

welke men in 't gemeen voor zeer goed en geleerd houd, (m) (die ook
zeer veele nutte dingen, en in 't byzonder fmertelyke klagten, over den
toeftand der Kerken, in zig houden) en ten deele, weegens zyne gezan-
gen van 't lyden Chrifti , die hy gemaakt heeft , als onder anderen het

lied: Help God, dat my gelukke. Waar in hy in de laatfte verzen , zeer

net en befcheidentlyk,van zyn eigen lyden aldus gedenkt:

«K«f>t fafêt unê atfc b'tm

Chriftum föt £>brigfcit

/

Ob wit fcï)on wn it)t libtcn

(Smaitl aucfy fur a(( fcint/

Sa0 ii;ncn ©£>23: \wü gnafcia fqm/

3« fobc feincm namen/

Urn Chrüli tot» unt> pein.

Na zyne afzettinge is hy eyndelyk , te Hamburg , in zyn Vaderland ,

in 't Jaar 1589 , gefturven , alwaar hy als een vergeeten burger creleeft

heeft, (n)

Gevange- 1 3. Met Peucerus hebben de zaaken lang geduurt , door dien 'er aan

reuciTus. hem wel het meefte geleegen was, en de grootfte fchuld aan hem gezogt
wierd. Hy wierd, in 't Jaar 1574 , den 1. April , te Wittenberg, van

de

(g) Peucerus Hifi. Care. p.n 3.6c 1^3. (&) Ihid.p. 434.6c M. Chrift. Schlegel Lebens-befchreib.

Glaferi p. iif. (») Peucerus l.c.p. 1 ƒ 3. D. Muller I. C$.25-

. (k) Peuc. p. 340. (/) Hofpinia-
nusc.vn. p. 39. LoetusHill. Univ. pag.416. (m) Micradius l.c. p 396. Quenfiedius deParr.

111. vir. &exeo FreherusTheat.V. I.p.2.73. (»)Iidem & BucholcerusIud.Chron. p. 71 j*. Re-
genvolfcius Hiltor. Ecclef. 371.

/
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de Slots Hoofdman in beflag genoomen, zyne zaaken doorzocht, enhy jw md

zelfs naar Vrefden gedaagc. De oorzaaken zouden de volgende geweeft
t"cM

'

' c '

zyn : „(i) ^at nY > door heyméljske praftyken , nieuwe Sacraments- A*iM»'g .

j, leeren ingevoert hadde. (2) Dat hy daar brieven en boeken van uytge- hem?*
6*'

„ ftrooit hadde. (;) Dat hy de Godgeleerde tot verdeediginge van deeze

„ leere, aangemoedigt hadde. (4.) Dat hy de buytenlandiche Godgeleer-

de teegen de Saxifche Gemeentens hadde opgehitiï. (o') Daar op wierd
hy , na de verhooringc in den Kerkenraad te Vrefden , vaft gehouden , en
hier na op het Leipziger flot gevoert. Hy heefe de boovenfehreevcne be- g<> ---

fchuldigingen alle geloochcut , dog hem wierd echter bevoolen , eene Kilterilre

bckcnteniil'e te onderteekenen , daar in hy zig aan de aanklagten fchül- ^^
r

e

ote"

dig, en de behoorlyke ftraffen onderwerpelyk maaken moeit : dog met
deeze protejiatie: „dat hy zig op den rechterftoel Gods beriep , en Gode
3 , den regtvaardigen Rechter , de wraake beval, dat men met hem zoo
„ handelde, en dat hem voor zyne trouwe en verdiende teegen deeze

3 , landen , zulk een flegten dank gegeeven wierd. Nu hadde men geen Grond va«

ander bewys teegen hem in handen, als een brief, waar in hy den Rector fchuuT

in de fchoolpoorte de gedachte ïVittenbergfche Catechifams aangepreezen B 'ns-

hadde: waar uyt men dan zyne hcymelyke kondfehap en prnciyken, aan-

gaande het Cah'imfmus , trekken wilde. Hy hadde den gedagten brief,

aan den Hofprediker Schutz ook gefchreeven , waar uyt zy hem in 't by-

zonder, deeze woorden gevaarlyk uytleyden : „dat de waarheyd , wel-

„ke , in Vrankryk en Neederland, zoo veele bloedftortingen niet had-

3, den konnen dempen , ook in deeze landen noch eens triumfeeren

„ zoude.

14. Nu was Peucerns toen ter tyd over al in een zeer groot aanzien ,

en ook by den Keurvorlt in eene byzondere genaade geweeft , die hem
ook , tot zynen Prins jidolf, beneevens Melanchthon , en Dr. Nefn , tot

Peeters verzogt hadde. Booven dat was hy Melanchthons fchoonzoon

,

en met veele zoo genaamde Calvimjlen bekent, en vermaagfehapt. Waar- Argdhage

om men het ook met voor raadzaam hield,om hem los te laaten,fchoon vr >'Kcid -

hem al toegezegt was, dat hy weeder naar Wrttenberg trekken , en al-

daar blyven mogt. Want , als hy het gedagte fchrift hadde ondertee-

kent> zoo wilde men hem, uyt deeze zyne eygene bekentemfle , aan 't

leeven koomen , maar daar teegen rieden andere , men zoude hem naar

Leipzig voeren, het welke ook gefchiede. Van daar bragt men hem na omh -.'

Rochhtz , alwaar hy , door Dr. Hicronymus Rau\chem , Burgermeelier
2yn c ,g

teLeipzig, verhoort , en by aldien hy niet vrywillig bekende:, met
de pynbank gedreygt wierd. (p) Van Rochlitz voerde men hem hier na

weederom naar Leipzig , alwaar de Godgeleerde hy hem geiaaten wier-

den , weike hem , in de gevangenis , by zulke geweldigen maniere van
handel, bekeeren zouden. Maar hy bleef by zyn zeggen , zoo na als

voor. en hy fchreef ook, na zyne loslaatinge, nogmaals opentlyk: „Ik
„ hebbe het geloochent , en zal het in alle eeuwigheid loochenen , daar

„ik God tot een getuyge toe aanroepe, dat ik ooit iets, door t'zaamen-

„zweeringe, of practyken voorgenoomen hebbe , of dat ik eenige val-

„fche leeringen , wat voor naamen ze ook hebben .moogen., ingevoert

„ hebbe : en , wanneer ik van mynes fchoon-vaders meeninge , in een by-

„zonder fchryven, eenig gewag gemaakt hebbe , zoo kan men dog met

„ geen fchyn van waarheyd zeggen, dat ik eenige flimm e ftreeken oft'zaa-

„ men-zweeringen , geftigt hebbe. (^}
II. Deel. Tyyy 15.

(o) Hift. Care. Peuceri pag. 91. & 101. coll. cum Rcfut. Wittcberg. (/>) Ibid. pag. iz6.

(?) Ibid. p. 124.
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jaar mo. i ^ . Hy hadde zig ook fmertelyk daar over beklaagt , dat zyne vyan-

Kü "e den , uyt enkele haat en nyd hem alzoo vervolgden , om dat ze zaagen,

vylncunf dat de Keurvorft zig zoo zeer verneedert hadde , om niet alleen in zyn

huys, zclVittenberg, zyn verblyf te neemen, maar met hem ook tot Fe-

la h«re ter verzogt te hebben, (r) Waar door ze hem hier na des te verbitterder
«nkugten

q^ ^m gemaakc hebben, alzoo dat zy, nog op des Keyzers Maximiliaans
Keutvorit.

VCTZoe\r
t n0g p het aanhouden van den Landgraaf, IVUhelmus van Hef-

fen, hem hebben willen los laaten , welke beyde van gedachten waaren

hem tot haares lyfs gezontheid te gebruyken. Over het flegte onthaal

,

dat men hem heeft aangedaan , heeft hy zeer geklaagt , het welke ook
nardont- zyne vyanden niet ontkent hebben. Zy hadden hem , dewyle ze hem
hiil

zyne vryheyd niet geeven wilden, in de gevangenis hier na bykans^w»*

artzenye altoos toegelaaten , en hem byna met als een menfch gevoed, (s) De
Commijfanffen hebben hem dikmaals met de pynbank gedreygt , en Dr.
Raufcher heeft hem eens een Keurvorftelyk bevel getoont , daar in hem
de dood aangekondigt wierd , zoo wanneer hy niet weederroepen wilde ,

daar toe men hem agt daagen in zyne bedenkinge gegeeven heeft, (t)

Men heeft hem gedreygt , op het /lot Hohenjleyn te voeren , en in een

gat te werpen, daar in hy van ftank en vuyligheyd zoude moeten fter-

ven. (11)

Bykomend 16. Wanneer ook zyne huysvrouwe, van hertzeer, ondertuflehen ge-

fturven was, zoo heeft hy haar daar over de fchuld gegeeven } dog zy
hadden ftil gezweegen , en hem ondertufTchen , nog inkt nog papier ge-

laaten, en ook den Bybel t'eenemaal weg genoomen. (x) Na dat ook
de Godgeleerde , Andrea en Selneccerus , te vergeefs met hem gereeden-

twift hadden, zoo was hy in de gevangenis , altyd harder gehandelt ge-

worden: alzoo, dathy, weegens de flegte fpyzen , geheele vyf jaaren

Jang, in eene groote zwakheyd van lichaam geleegen heeft , en met ge-

duurig braaken, en andere toevallen , gantfeh uytgeteert was. (y) Door
al zyn bidden en fmeeken had hy geen Grieks Nieuw Teflament konnen
krygen,en in zyne grootfte zwakheid , heeft men teegenshemnoggezegt:

Dreyga. „ Men zoude niemand toelaaten , om hem te trooften , of te geneezen

,

"cn"

1^ „en als hy fturf, zoude men hem op de meft hoop fmyten. (z) Alhoe-
bcgraavc- wej QQ^ fe Drefdenfche Kerkenraad hier van het volgende aan den Keur-

vorft gefchreeven heeft: „ Wat de begraarlenifle aangaat , het zoude wel
,,niet onrechtvaardig zyn , dat Uure Keurvorfll. Genaade andere tot een
„fchrik, een byzonder voorbeeld aan hem ftelde , als de voornaamfte
„ftookebrand en hoofdman van de zoo groote onverzettelyke ichaade,

„in de Kerke Chrifti gedaan: maar dewyle zulks eenigzins , by onze
„teegenfpreekers, de Paptjlen , teegens de rechtgeloovige Chriftenen ,

„ook gelukken mogte, zoo is het ons onderdaanigfte bedenken , dat
„Uive Keurvorftelyke Genaade hem alleen daar meede laat dreygen, en
„alzoo in de gedagte blyven, als zoude hy niet , neevens andere Chri-

„ ftenen, begraaven werden : maar, by aldien hy komt te fterven , 200
„laat hem, zonder eenige plegtigheyd , op het Kerkhof brengen, (a)

zynevtc- 17. Aldus heeft hy tien geheele jaaren lang gevangen gezeeten , tot

dat in het Jaar 1585 , den 1. O&ober de Keurvorftinne gefturven is, en

de Keurvorft eene Anthaltiche Princefle , Agnes Hed'jjich , getrouwt heeft.

Op de zelve dag van haar overlyden ,fchryft Pettcerus , dat hy gedroomt

heeft , als zag hy de lykftaatzie , en dat 'er een ftrik aan de klok brak

,

waar
(r) Ibid. p. 429. (/) Idem 1 cltamento luo. (/) Hiftor. Care. p. 35-1. (») 35-2. Conf. TJy-

tenbogaart Kerk. Hili P. 11. iif. fcqq. (x) Ib. p. 35-$-. (y) p. 35-6. 363. (~) P. 673. 75-4.

(") P- 757- Conf. Refutatio Hiltoris Peucer. Wïtteberir. p. 13. fcqq. Conlilia VVittebcrg. P. 1.

p. 160. fcqq.

lolTing
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waar by hem de woorden infchooten : onze ziele is het ontkoomen , gelyk J^'^;
een voogel denjirik des voogelaars. (b) Gelyk als hy dan ook, op de bee-

de der nieuwe Keurvorftelyke Gemaalinne, en die van haar vader, Joa-
chim Ernft* terftont daar uyt geraakte, en op vrye voeten geftelt wierd^

daar hy te Deffau nog, als Anhaltfche Lyf-medicus en Raad , 16 jaaren lang

geleeft heeft, 78 jaaren oud geworden , en in 't Jaar 1602 gefturven is.

Weshalven niet beweezen kan worden, dat hy , gelyk als men voorgeeft,

fchandelyk, enmetfchimp, weg gejaagt is geworden, (c) Hetgeenede
gedagte omftandigheeden wel anders uytwyzen. Hy hadde voor zyne

loslaatinge, moeten belooven, dat hy zyne gevangenifle , nog in , nog

buyten regten, gedenken zoude ; dog naderhand hadde hem de Keur-

vorft, Chrtfiiaan de eer/Ie , van deeze zyne verbintenifle ontflaagen. (dj

Waarop hy ook de Hiitorie van zyne gevangenifle en loslaatinge ge-

fchreeven heeft, waar uyt ik eenigebyzonderheeden,die men anders niet

wel vind, alhier bygebragt hebbe. Maar de Keurvoril Augujlus , is wei-

nige daagen daar na, ook onvoorziens koomen te fterven } van welken

Peucerus i in de gevangenis, gezegt zoude hebben: dat hy wel wilt, dat

de Keurvoril: hem niet om 't leeven zoude brengen j nog ook, dat zyne

Vrienden hem zouden begraaven. (e)

18. Aldus is dan de Religie-veranderinge in Saxen toen ter tyd afge- tmiëhitó

löopen , dat de Godgeleerde haar gewenfcht oogmerk bereykt , en de j.a«rd«
a

aangegeevene Ketters uyt het land , door des Overigheyds geweld , ge~
hl" by '

dreeven hebben. Het welke haar dan ook dies te noodiger gedagt heeft

te zyn , hoe zwaarder het in 't begin was , om deeze lieden regt by te

koomen, welke zig zoo lang* onder allerhande fchyn , behouden heb-

ben. Om welke reede Dr. Andrea ook, al in 't Jaar 1572 , aan een zee-

ker goed vriend Ichreef: „dat zy uyt haare hooien moeften koomen, en

„ haar niet langer konden verbergen : de tyd zal het uytwyzen hoe het

3,'erafloopen zal. (f)
En in 't Jaar 1574, fchreef hy met vreugde : Dr*.

„Cracau is al afgezet, en in zyn huys vaft gehouden. Der Calviniften

Hoofdman te Leipzig, Camerarius , gelyk als Selneccerus beregt , is

,ook dood. Dr. Peucerus zit in zyn huys gevangen , gelyk ook , Dr.
StöJJelius. De Hofprediker Chrtfiiaan zit ook nog gevangen , en eerft

„daags zal men daar iets van hooren. (g) Ook zoude 'er , volgens de

verhaalinge van Peucerus, p. 254. in des Keyzers teegenwoordigheid ,

te Drefden, toen ter tyd een pilaar, by een vuurwerk, vertoont geweelt

zyn , met dit opfchrift: „Gelyk als Hercules de Lerneefche Slange , een

„veelhoofdig gedrogt,met vuur overwonnen, en ter dood gebragt heeft:

„alzoo zal Augujlus K. v. S. die treftelyke held, deCalvinifche Seften,

„die heymelyk in deeze landen ingefloopen zyn , en bedriegelyk onder-

j, houden werden, met Gods hulpe onderdrukken, en overwinnen. Zoo
groot als de vreugde toen ter tyd geweeft is, zoo kort heeft ze ook , op
haar beurt geduurt , nademaal het 'er , na het ingevoerde Eendragtboek ,

weederom in Saxen haaft heel anders uytzag , en dat de zoo genaamde

Calviniften nogmaals aldaar zig bevonden en op deeden.

19. De Lutherfche Godgeleerde zelfs befchryven den aanvang hier van **"*««

aldus: „De nieuwe Keurvorft, Chrijlianus de eerfte , heeft al te veel ver- k&gJ&t

lyyy 2 trouwt,

33

3>

Crypto-
Calvini-

Iten.

(b) Hiftor. 1. c. p. 773. (0 L. Georg. Weilïus de üMorptoez. c. 1. §. 22'. & ïfal verzcichnifz

éts gefpr'achs. (d) Hofpinianus. c. 47. Conc. difc. conf. Hutterus p. 1229. (e) Hiflor. Care.

p. 75-4. Conf. onlnino Johann. Brerrdels Leich-predigc Doctor Peuceri zu Zerblt gehalten 1603.

40. Welfii verzeichnife des gefpr'achs D. C. P. im Schlofz zu Leipzich in der Pleiiïenbürg 1 ƒ76.

den 16. Novemb. gehalten, aus einem alten MS. der rcinen Lutherifchen Rcligion urid Chrift-

lichen Antiquit'at zum beften mit nützlichen anmerkungen erklart. Colditz 1683. 4 . & alip.

(f) Epift. ad Marbachiuin ap. Fechtium L c. p. 411. (g) Ibid. p. 494.
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'ot

r

.MDc 35 trouwt > om dat hem eenige looze men fchen overreed hebben. Daar
„waaren maar eenige weynige Godgeleerde geweeft, die, met het t'zaa-

„menlappen van het Concordie-boek , zyn Heer vader misleyd hadden.

„ Ook hadden zig eenige andere Godgeleerde , met een zeekere fomme
„gelds,- tot de onderfchryvinge van het Eendragts-boek laaten omkoo-
3, pen. En- zulks hebben ze alleen tot dien eynde voorgegeeven , dac

,,het Palladium weg gebragt en geftoolen , dat is , dat het Eendragts-

-boek aan een zyde gezet, en de Chriftelyke, goede, heylzaame Ker-
óbrzaaken „ ken-ordeninge , verzwakt zoude werden, (h) Hier by kan zigdeLee-
v

ic"v<-

de
zer erinneren , wat eenige hier booven , by de Hiftorie van dit boek , ver-

haaien, als of de oude Keurvorft , Avgufttis , in zyne laatfte jaaren, op
Dr Andrea , en zyne vrienden , zeer vergramt geworden was , en uy t ken-

nifle van veele zyner ongerechtigheeden , zig zeer tot de andere partye

geneygt getoont hadde. Ten minden geeven de omftandigheeden wel
zoo veel te kennen, dat de Gereformeerde , aan 't Hof, en anders, in 't

land, doorgaans nog altyd overig bleeven, en by de verkondiginge van
't Eendragrs boek , maar alleen een wyl tyds wat gelaaveert , en ftil ge-

Kcunorft zeeten hebben. Wanneer 'er nu, voor Chrifiianus y als Keur- Prins, in 't Jaar

L^wtotTc
5

. 1 5 8 1 , een eyge Hofltaat gemaakt wierd , zoo wierden hem onder ande-
ren Dr. Crell,(die hier na over het Calvimfmus aangeklaagt wierd) Chri-

floffel Kolrnyter , en andere , tot Raaden en Bedienden , toegevoe°t,

welke alle van de Gereformeerde zeer geroemt en geagt waaren. (V)

zyne

o

P - 20. Dat deeze jonge Heer zich licht tot het eene of het andere heeft
voedde.

jconnen 1^,-en beweegen, zulks ziet men klaar, uyt de befchryvinge zy-
ner opvoedinge, en onderwyzinge. Want hy hadde terftond , uyt het
txamn van Philippus, de Definitiones van buyten moeten leeren , en de
wytleggingen der Euangelifche Hifiohen verhandelen, (k) Zoo dat het
'er by een recht uytwendig leeren gebleeven is, en niets inwendigs, waar-
achtigs, of grondelyks altoos, daar by gekoomen is , gelyk als het de
vruchten hier na ook wel getoont hebben. Zyne aanvoerders zyn ook
wel te vreede geweeft , dat hy , uyt zyn Heer vaders bevel , de fchriften

Maniere van Melanchthon lief gehad heeft. (/) Maar of Gods woord , en de H.
'en

' Geeft zelfs , aldaar wel recht plaats gevonden heeft , zulks vind men niet

uytgedrukt: veel meer vind men , in zyne lofreede, duydelyk : „ Dat
„hy de Vorftelyke pragt nagevolgt , en een zeer grooten luft tot bou-
„wen gehad heeft : (iri) dat de onderdaanen , dewyle de treffelyke ge-

,, bouwen groote onkoften vereiflchten, wel dikmaals geklaagt , en ilegc

„daar van gefprooken hebben, door de opzettinge van nieuwe fchattin-

„ gen, waar door veele gemoederen verbittert geworden waaren. (n) Hy
„ liet zig heel ligt tot heevigheid vervoeren , waar op hy dan dikmaals

,, fterk plag te drinken , tot groot nadeel van zyne gezontheid , en nog
„grooter nadeel van 't gemeene befte, (o) Als men hem indachtig maak-
te, dat hy zig dog een weynig van 't jaagen mocht fpeenen, zoo hadde
hy daar niet na geluyftert , en gezegt : „ Ik wil de tyd gebruyken, die
,, ik nog overig hebbe. (p) Ja men lchryft , dat het fterke drinken wei
„voor de tyd een oorzaak van zyne zwakheid geweeft mogt zyn, gelyk
„als ook, in voortyden aan Alexander, daar de Duytfche haar al tegrof
„in te buyten gingen. Qq) En wat 'er van diergelyke omftandigheeden
meer mag zyn.

21.

(h) D. Polycarpus Leyfer im Calvinifmo oder erklïrung des Catechifmi in der vorrede p. B.
2. (i) Vid. das leben und fterben Churfiirft Morirz und Chriflians aus dem Latein vertenfcht

uud gedrukt im J. C. i ƒ94. 410. p. B. 1 . (>) Auéror des lebens Churf. &c. I. c. p. A. 4. (I) Ib.

(m) Kurtzer und grundlicher bericht vom leben en ablchied Chrift. 1. Drefdcn 15*96. 40. p. E. 2;

(?;) Autor anon. 1. c. p. B. 3. {o) Ibid. p. C. 2. (/>) Ib. p. G.4. (f) p. D. 3.
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21. Die geene nu, welke deezen Keurvorft willen ontfchuldigen , P« *">.

geeven ook deeze oorzaake aan, waarom hy zig tot het Calvimfmusheeft v**??'

laaten verleyden : Dat hy weegens zyne jonkheid , en trek tot het ryden t ö,
de bedriegeryen niet eens gemerkt hadde , (r) en dewyle hy met het bouwen
zoo veel te doen hadde. (s) Waar meede dan niet geloochent , maar be-
krachtigt werd, dat hy met de partye der Gereformeerde gehouden heeft

:

nademaal men ook opentlyk , zonder eenig bedenken , gefteld heeft

:

Dat de Calvintfche verwerringen met deezen Keurvorft t'eenemaal ge-
fturven waaren , daar hy , buyten alle vermoeden (of eer als de
Rechtgeloovige het noch gehoopt hadden) door een ontydige dood
weggenoomen wierd. Van waar de vrienden van Crellius veele omftan-
digheeden bybrengen , dat de Keurvorft met vergift vergeeven zoude
zyn, en zyn lichaam niet geopent, nog de ingewanden daar uyt genoo-
men waaren. (in de Lykpr. Teegenbertcht pag. 42 .) (t) De Lutherfche
Schryvers verhaalen ook , dat deeze Heer eenige Staatkundige en Gee-
ftelyke Amptenaars by zich heeft gehad , welke zyn gemoed van de
waare Augsburgze Belydenijfe op de veranderde gebragt hebben , om de
leere en gebruyken van Luther af te fchaffen, en nieuwe daar voor in te

voeren, (u) Het is altoos zeeker, dat zy op zyn naam , en buiten alle Mandan

twyffel, ook op zyn bevel, Mandata uytgefchreevenen verkondigt heb- Se"™-*
ben, welke de Lutheraanen teegen haar daar na geduyd hebben. Byzon- nen'

der wierd 'er in 't begin van 't Jaar 1588. door het gantfche Land een
gedrukt ernftig bevel aangeflaagen en afgeleezen , behelzende : Dat de

Predikers alle het ontydige verdoemen , (cheldenenfmaaden y over al, en
tn't byzonder, op den predik/loei , zouden nalaaten. (xj Van dien nieu-

wen handel , weegens het duyvel-bannen zullen wy nu terftond zien.

Men verhaald ook deeze woorden , die hy eens gezegt zoude hebben:
Ik ben nog Calvimfch , nog Flaciaans , ik ben een Chriften , ik laate de
Flaciaanen haaren heemel , daar in zy ook de helle brengen willen. Cy~)

Andere geeven voor, dat hy teegens Dr. Mirus , den Hof-prediker, ge-

zegt zoude hebben: Ik ben geen Calvinift, en wil'er ook myn leevendaa-

gengeen werden , en de Duyvel haal alle Calviniften ! Echter hebben de
Gereformeerde uyt deeze en andere omftandigheeden altyd gezegd , dat

hy van haar gevoelen is geweeft. (V)

22. Maar dit heeft zich in 't byzonder zeer geuyt , ontrent de af- Affciuf.

fchaffinge van den Exorcifmus of Duyvelsban , by den Doop , waar van dê
8
E"or=

men wel meeft aan Dr. Ürbanus Picerius , Profejfor te Wittenberg , en
Clfmus'

Dr. Gunderman te Leipzig, de fchuld gegeeven heeft. Want die hadde
eene bedenkinge daar van opgefteld , die , aan de Superintendenten , te

Leipzig vergaadert, in 't Jaar 159 1. den 18 May voorgelegt , en haare

verwilliginge en onderteekeninge daar by verzogt wierd. Maar deeze
protegeerden daar teegen , en baaden , men mocht haar doch by de oude
plegtigheeden laaten blyven. Doch zy bewilligden, dat een ieder aan

zyn eigen Pfarheer die zaake ontdekken, en by haar aanhouden zoude,
om haare toehoorders befcheidentlyk van 't Exorcifmus te onderrechten

,

dat het geen weezentlyk ftuk van den Doop, en vaneenige wel misbruikt

Tyyy 3 was

(r) DrefTerus Orat. de Chriftiano I. p. E. 4. (s) Hartnaccius Contin. Hirt. Univ. pag. 1043.

(*) Kromayerus H. E. p. 623. (a) DrefTerus !. c, (x) Tobias Heidenreich Chron. Lipf. l.iv.

g. 194. Vid. Leben Churf. Moritz und Chrift. 1. c. p. B. 4. Scultetus in Vita fua p. 31. (y) Au-
ctar des lebens Churf. Mor. &c. p. 13. 3. Examen Examinis Pieriani pag. 136. & ex eo Cbriftian.

Schlegel Vita Glaferi p. 6f. item Gegen-Berichc der freunde Crcllii p. 42. ubi & pag. 46. feqq.

Epinicium Lutheranorum de morte Eleér. legi poteft ,
quem Senacherib & Goliathum vocant.

(z.) Idem & Bucholcerus Ind. Chron. p. 723. Alftedius Chron. Thef. p. 5-61. Scultetus 1. c. &
in der Jubel Predigt zu Heydelberg. Hornius Hift. Ecclef. & ibi in notis Leydeckerus pag. 3f/.
Ele&or Palatinus ConfelT. ap. Colomeiïum Epilt. fmgul. p. 3^9. & plures.
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jairMD. was geweeft. (*) Men hadde daar over verder onderfcheidenet'zaamen-

omftan- ' komften gehouden , alhoewel meeft te vergeefs : te Drefden hebben dè

d«ï"
den Predikers , welkers Superintendent , Dr. Georg Schooneveld was , op den

4,. ]i\\y , den Exorcifmus uytgelaaten , en ook de fchel van het Altaar af-

gefchaft , het welke als een groote fchaade verhaald werd , en andere on*

derfcheidene zaaken zyn in 't Land verandert geworden. (b~) De Predi-

kers alleen kantten zich meeftendeels zeer heftig daar teegen' , zoo dat

het gemeene volk overal hierom opftond , en heel t'onvreede was , en

in 't byzonder op de verdachte Predikers los ging. Te Drefden liet een

vleefchhouwer een kind doopen > bragt het met gewaapent volk in de

Kerk, en zwoer hoog teegen den Prediker : By aldien hy den Exorcif-

mus niet behouden wilde , dat hy hem den kop voor den Doopjleen zoude kloö^

ven, (c)

roet 23. Daar ontftond ook in 't Land hier en daar zeer veel oploop, zoo
,ee

|T
s

te

de ^at nec ze^en zonder groote oproer of fchaade , en van weederzyde niet

zonder zonde en ongeregtigheid , lift en geweld toeging , gelyk als 'er

by zulke Se£tifchen handel pleeg te gefchieden. Te Eulenberg paften

de handwerks- gezellen eenen verdagten Predike

r

, genaamt Mr.Matthaus

Kempfen, na zyne predikatie , voor de Kerk-deure op , fcholden, en

wierpen hem met fteenen en aarde kluyten , en vervolgden hem alzoo

door de ftraaten , tot dat hy in een Tuyn , onder de Haagen , als dood
sioedgie- needer viel. Ook zouden ze hem voort omgebragt hebben , indien hy

d«v(rfk$. zig niet in een huys verborgen gehad hadde. (d) Te Zwikkau verwek-

ten de lieden , onder de predikatie van Mr. Wolfgang Heidens van An-
naberg , zulk een geraas , met kloppen en tieren , dat hy moeft ophou-

den, en weggaan , en de verhaalder fteld daar by : Het zoude metdeezen

Calvin ifchen Swermer voorzeeker flegt afgeloopen hebben , by aldien on-

dertujfchen de Raad niet by een gekoomen was, het volk wat geflilt , en hem
te huys gebragt hadde , en zommige oude Burgers hebben verhaald , dat hy

voorzeeker gefieemgt zoude geweefl hebben, zoo hy niet tujfchen tweeBur-

germeejiers , waar onder Dr. Chriftofïel Seling , het befte gedaan hadde ,

kruien geweefl. was. (e) Te Fryburg wierden daagelyks zoo veele fchimpfchrif-

tecgens ten op Mr. Cafpar Riedelen, een verdacht Prediker', -aangeflaagen , dat

men insgelyks voor een oploop begon te vreezen, (f)
Te Wittenberg

Krfms.'
hebben de Studenten en Burgers teegen Dr. Pierius , die zy maar Bier-

Urben noemden, niet alleen alle daagen fchimp-fchriften gemaakt, maar
ook zyn huys dikmaals beftormt.

(jf) En zoo ging het 'er by na door het

gantfche Land toe.

Afzettinge 24. Het maakte het volk zeer verdrietig , dat eenige Predikers, over

i<érs wee-" de gedachte Exorcifmus , en zyn toebehooren , afgezet , en weg gejaagt

Solcffmus. waaren. Met welken geweldigen handel hier na de ftraffe der vergel-

dinge meeftendeels op zig gehaald wierd. Het bevel teegen den Exor-

cifmus hadde dit befluyt by zich , dat , die het niet onderfchryven , nog
gehoorzaamen wilde, van zynen dienft afgezet zoude werden. Derhal-

ven fchikten zich de meefte daar na , en onderfchreeven het gemakke-

/ lyk, alleen maar, op dat zy haaren dienft mochten behouden: vanwaar

dat fpreekwoord gekoomen is: Schryf, op dat gy by uw' predikamptblyfi;

om dat een Predikers vrouwe, by deezen handel, tot haar Man gezegt

heeft : Lieve man , fchryf dog, op dat gy by uw" predikampt blyft ! (*)
Alzoo

.

(a) Vid. Heidenreichii Chronicon p. i8f. Jer. Simon Eilenburg. Chron. P. in • p. 613. Tob.
Schmid Zwik. Chron. P. 11. pag. 633. Antonius Wecke Drefdnifche Chron. pag. 313. & alii.

(b) Ibidem, {e) Weckiusl. c. {d) Simou 1. c. p. 620. (e) Schmid 1. c. P. 1. pag. 39?.

( ƒ) Andr. Mollerus Befchreib. Freyb. P. 11. p. 243. (g) Melch. Adami Vit. Theolog. <5c ei

eo Freherus Vit. III. vir. p. 384. (*) Wecke 1. c. p. 344. Schneiderus 1. c. p. 186.
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Alzoo hebben in het gantfche Wittenbergfche Gebied, alle en een ieder \

dit onderfchreeven , uytgenoomen de twee Predikers te Grajfenhan-

gen. (h) De Superintendent te Eulenberg, Mr. Ca/par Starke , wierd den

y.Jugufti, in 't Jaar 159 1. hier over gevangen gezet , en den 24. uyc
de Stad verdreeven , daar hy noch eene Afjcheid-predikatie , onder den
blooten heemel, gehouden heeft. (V) Te JVittenberg wierden ook twee
Diakens hier over afgezet. Te Leipzig is Doctor SeIneceer , al in 't Jaar

15 89. en kort daar na de Vinken te St. 'Thomas , Mr. Petrus Hefz, afge-

zeten welkers plaats ChriftojfelGnnderman van Halberftad gefteld wierd,

gelyk als in Selneccers plaats , Doctor IVolfgang Barder. DotJor Marti-

nus Mirus, de Hofprediker, wierd over eenige onbetaamelyke praat tee-

gens den Keurvorft befchuldigt, en naar Kowgftein gevoert, dog al haalt

weeder los gelaaten, en te Halberftad Paftoor gemaakt. En alzoo ging

het 'er ook toe, te Fryburg, Pirna, Colditz, Naumburg, en op andere

plaatzen: alhoewel de meelte, op de gedachte wyze, her gaarne onder-

fchreeven, wanneer ze daar door maar in hunne dientten konden bly-

ven. (/:) In de andere Saxifche Landen zag het 'er ook zeer gevaarlyk

UVCj alwaar de Hertogen de Jenafche Godgeleerde het fchelden en uyt-

vaaren teegen de JVittenbergers hadden verbooden, endeeze zigdaar tee-

gen aan Helden. (7}

25. Maar men vind, dat tot vermydinge van grootere langwylighee-

den , de Exorcifmus , op zommige p'.aatzen, wel haalt weeder toegelaa-

ten is geweeft. Gelyk als dan die te Drefden , al ftraks , na vier maanden
tyds, den 3. November, na de dood van [den Keurvorlt , weeder in-

gevoert wierd. (*) Nademaal zyne verdeedigers zich zelfs , behalven

dat , zoo verre befcheidentlyk verklaart hadden, dat het geen weezent-

lyk en hoognoodig ft.uk van den Doop was: maar dat zy niet lyden kon-
den , dat het als een afgodifch , onchriftelyk , en boos werk befchree-

yen wierd, gelyk als het de andere beweezen. Ondertufichen verkeerde schikte

dit fpel al haaft heel wonderlyk , terwyle den Keurvorft Chrijliaan , in "„"*£,

't Jaar 15 91. heel fchielyk krank wierd, en dat zoo plotzelyk, dat men tl^n
meende , dat hem vergift van die geene ingegeeven was > welke met Kcuourii.

zyne regeeringe niet te vreede waaren ; hy fturf den 25. September, na

dat hy naauwelyks vyf jaaren geregeert hadde : waar by men zyn regt-

zinnig geloove en zaalig einde , met deeze gronden bewyzen wilde:

Hy was wel zoo rein als een Engel niet geweeft , maar egter zaalig geftur -

ven, om dat hy de regte kenniffe Gods gehad hadde , en zig echter vooreen

arme , groote, en zwaare zondaar erkent , en zig met de verdien/te van
Chriftus getrooft , en het Heilige Sacrament in vaare aandagt gebruykt

hadde, enz. (ju) Zoo dra als hy nu de oogen toegeflooten hadde, lie-

pen de zaaken in denGodsdienft geheel anders. Men nam dan denCan- Arteft van

celier Crellius ,
" nog voor de begraaffenis van den Keurvorft, in beflag,

j^;
ClcU

die den 17. November, al terftond na Komgflein gevoerd wierd. (nj De
Lutherfche Godgeleerde hadden al lang te vooren op zulk een geleegen-

heid gewagt: waarom zy ook al in 't begin van zyne regeeringe, alhoe-

wel te vergeefs, gewenft en gebeeden hadden : Dat God den Keurvorft

met haat teegen de Calviniften mogt vervullen! Qoj Maar nu greepen zy
dat des te begeeriger aan, en hielden voor al by de Keurvorftelyke We- «UKeur-

duwe, Sophiay om befchuttinge en hulpe aan. Deeze noemden zy eene
VGtlt:n

vroome Efther, die Hamans aanjlaagen teegen geftaan hadde : Ja, gelyk

als

(b) Ibid. (;) üimon.1. c.p.614. (i) Hcidenreich l.c. pag. iSó. 1S7. Ziegler Schauplat* der

Zcitcn p. 1119. (/) Calovius Rumore iSurxvry p.E. 3. (*) Anton. Wecke 1. c. (w>) Grün-
licher bericht vom lebenChrilt. I.p.F. 2. (») Heidenreich l.c. p. iSS. (o) Kirchncrus apud
Fechtium Ep.Th.p.693.
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1'tMDc. a ^s ^n Duyvel den eerften menfche door eene Vrouwe verleyd hadde, zoo
,

zeyden zy , hielden nu de Vronws-perzooncn , by de Hufge Potentaaten
,

yverigcr over den Godsdienji het ooge , ais ivel de mannen, (p) Maar de-

wyle by de minderjaarigheid van den Prins , toen ter ryd Hertog Fre-

«fiwl. derik Wilhelm , uyt de Erneftifche (tamme , d& Keurfaxen Admimfirator

ïKitT'

1 wierd, zoo wierd 'er , door zyn toedoen en bevel, kort daarop een Ker-

ken-bezoeking aangeiteld, waar door maar een verdere inbreuk der zoo
zeer gehaatte leere geftuyt mogte werden, en de heimelyke en looze Cal-

vinilten, uyt de Kerken , Schooien, Regeeringen en Rechtbanken , zonder

eenig aanzien van perzoonen, uyt gemonftert wierden , gelyk als het bevel

viGtator«. inhield. De vifitatores van de Godgeleerde wierden dan met vlyt be-

(teld, naamelyk, Doftor Selneccer , Doftor Mirus, Doftor Mylius , Do-
ftor Hnnuius , Doftor Hartwart , Mamphrajius , Wirthius, en andere.

Teëge* de Op dat dog dit werk te ongehinderder voort mogt gaan , zoo wierd de

itcn.

vini
" burgers op het Raadhuys opgelegt, dat zich niemand daar teegen zoude

zetten , maar veel eer dit werk behulpzaam zyn , op dat de Calvimfche

,

en andere Seclren , uytgeroeyt , en de Augsburgfche Belydenis, ncevens

de Formula Concordia gehouden en voortgeplant wierd. Alle die dit

nu niet wilden onderfchryven, die zette men van haare ampten af, of

in de gevangenis, gelyk als het in zulk een handel, onder zulke lieden,

altoos pleeg toe te gaan. (q)
Attykeis 26. By deeze vijitatie , of bezoekingé , wierden vier zoo genaamde
wit. vifitatie-artykelen opgetteld, welke nog eenen langen tyd daar na , nee-

vens de andere Symbolifche Boeken , tot een Geloofs-rcegel gebruykt zyn,

en onderfchreeven moeiten werden , die ook reegelrecht teegen de Gere-

formeerde gezet waaren , naamentlyk , van 't Avondmaal , van de per-

zoon Chrijti, van den Doop f en de Genaade-verkiezinge. (r) Waar mee-
de dan eevén het zelve Proces gehouden wierd, gelyk wy eenigzinshier

booven, by de Formula Concor dia? , gezien hebben. Het gantfche werk
was waarlyk maar alleen op die geene aangezien , welke tot nu toe ia

't Land den meefter gefpeeld hadden. Waar over verfcheide, uyt vree-

ze zig weg maakten , eer men nog eens recht na hen vraagde. Ge-
lyk als een te IVittenberg , met naame Rennecher , deede , die , zoo
dra de poll: van des Keurvorften dood kwam, terftond de poort uyt-

ging, (s) buyten alle twyffel , dewyle hy de voorgaande voorbeelden
noch in de gedachtenis hadde , gelyk het 'er onder Avgujius toegeo-aan

was.

oproer 27- Ook mochten veele door de razernye van het gemeene volk, wel

de
c

cXi- angftig geworden zyn, dewyle zy voor haar rechte geloove , gelyk zy
niltcn

. meenden , met zwaarden en (tokken voeten. Te Lcipkur ontllond 'er
te Leipzig. .-,,' 1 -n r 1 /? 11 ,

int Jaar 1593. na de raajch-mijSe , een grouwelyk oproer, dat naau-
welyks weeder te (tillen was. Want na dat te vooren de Keurvorjlelyke

Cornmijjaris , in eene byzondere bezoekingé, alle de perzoonen , van
't Calvmifmus verdagt , ondervraagt, uytgemonftert , afgezet, enden
Regtsgeleerden het praftifeeren hadde verbooden, van welke men 14. te

Leipzig geteld , en alle Calvinifche , Breemenfche , Herbornfche , Hey-
delbergfche en Nieuftadjche boeken verbooden hadde : (?) zoo meenden

de
(p) Lcyferus l.c.p.A. 7. (?) Vid. Heidenreich l.c. p. 198. Schmid I.c. P. i.p. 306. P. ir.

p.43f. Meltzer Schneebergifche Chronyk p.$6$. Hutterus Conc.conc. p. 316. ƒ33. Micraelius
H.E. p.340. Hift.Eccl.Goth. p.419. Lxtus H. Univcrf.p. 4^9. &c. (r) Vid. Autores diöi &
Jenilïus Chron. Annsb. Part. 11. p.46. Balduinus diilpro libello Vifitat. Anno 1607. Mamphraiii
Erotematain iv. Artic. Vilïtat. Hunnii gründliche verantwortung der vier ftrdtigen Artickcl &c.
(s) Hutterus Conc.conc. 332. (/) Tobias Heidenreich Chron. p. 199. Schneidnerus Chron. ad
annum ij^.&iiipplementum ap.Chr.Thomalium Hift.derweifzh.undthorh.P.ii.p^.Uvten-
bogaart l.c.p. 13 1.
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de Studenten en Burgers ook recht re hebben, om zulk eene geweldige I'» mix

onderzoekinge aan te (tellen. Daar wierd dan hcymelyk ecu brief op
een bord aangcfl jagen: (buiten twyftel van de vyanden ÓAtQereformgtr-

de) Men zoude het huys van Adolf Weinhuyfen of, Capo de Calvimjl be-

jlurmen. Daar op liep alle het jonge volk te zaamen , en wierp deeze

man de venfters uyt , doch die ecnige fchooten deede , en eenige quet-

11e: hyhadde ook eenige vrienden uyt Neederland by zich, daar lurmeede
op gemunt was. De bittere yveraars rechten nog dezelve nacht een

galg op de nieuwe markt op, en fchreeven daar op: Hier aan zal Wem-
hayjen gehangen ijverden : het welke ook gelchied zoude geweeft zyn ,

indien ze hem gekreegen hadden. Hier op gaaven de Burgers, aan den

Raad, een lyft der Calvimjlen over, die zy zouden uicdryven, het welke

ook gefchiedde. («} Daar dan in 't laatfte bygevoegd wierd , dat de

bcyde Deffores , Georg Muller en Martmus Mirus , neevens de andere ^ong'hki

Stads-Predikers, in 't laatiïe, (naamelyk, na het ontftaane en geftilde \^J^eti ,

oproer) op de genoemde Cclvimjlen in haar e predikatie , niet meer zoo

hart uytgcvaareu hadden, als in V begin. (V) Waar uyt te zien is, dac

van haaren heftigen yver eeven dat groote onweeder ontftaan was , ge-

lyk het plegt toe te gaan. De Heer Admimjlrator nu hadde de zaaken,

door een fcherp gebod, bygelegt. (y) Alhoewel ik echter niet vinde,

dat 'er vier van haar , over het oproer, zouden gerecht zyn geworden,
gelyk als eenige willen. (c)

28. Ondertuflchen zogten de eens uytgedrongene Predikers haar van inzichten

alle kanten weederom valt te zetten , en haare teegenpartye met gelyke yen .

dcza*

maat weeder in te meeun, gelyk zy deeze en haare andere oogmerken,
opentlyk deeden zien. Zoo ichreef, terftont daar op , in 't Jaar 1597»
T>r. Polycarfus Lafenis , aan de Keurvorltelyke Weduwe, Men heeft

groote en hoogwichtige oorzaaken gehad, om den zuurdeeg der Calvinifche

leere , in deeze landen , zoo veel het altyd moogelyk was , weeder weg te

doen: want het gewis is , zoo wy niet in 't korte , de gantfche Chriftely-

ke leere vermalleu en verliezen willen , zoo moeten we het Calvimfmus in

't geringfte by ons niet laaien inwortelen, (a) Die dan ook nog, voorheene

deeze hoope,van de Keurvorft, alhoewel zonder gevolgde uytwerkinge,

haddeen fchreef: Zyne Doorluchtigheid heeft eene heel buytengemeenenult-

heid teegens de zynen, welke by zelfs ook et vaaren hadde , en daarom hy

te grooi er hoope op de tcekoomende dingen hadde. (b) En een ander Ichreef,

na dat hy de Formula Comordi£ geroemt hadde, vui deeze overwinningeder

Lutheraanen, aan den Keurvorft Chrijiiaan de tweede , aldus: O wat ziet

men voor een verbaajlheid aan de zyden der Sacramentaanffen ! De Cal-

voftoici voelen nu de geejj'el der furiën (wanneer ze naamentlyk van die

verdreeven wierden) en het herte is haar in dejchuenen gezakt. Maar dat

isjuyjl het regte loon, dat de vyanden, voor haare aangeboorene hovaardye,

toekomt. JVie zonde deeze Goddelyke weldaaden met woorden konnen uyt-

fpreeken? (c) Wy zullen dan eenige proeven van dien aart, aan zommi-
ge perzoonen, gaan bezien, hoe het Calvimfmus toen ter tyd verdreeven

geworden is, welke dan ligt , met de waare eerfte bedryven der eerfte

Chriftenen , in geloofs-zaaken te zaamen gehouden en bygelegt konnen
worden.

29. Eeven na des Keurvorfts dood wierd de Superintendent en Profef ct™^

for te Wittenberg, Dr. Urbanus Pierius, gevangen genoomen, en op het tLka.

II. Deel. Zzzz~ Slot
(u) Ibtd. p. 204. (x) p. 22.9. i'v) p. 214. (z,) \id.Joh. Lïtus Hift.Univ.p-4fg. Conf.

PieterJsnh.Twnt van Hoorn. Chronicon P. n. p. 14^2. (Hornx 1620. cdit.) (a) Prafat. in

Calvinifmum p. A. 3. (t>) Epill.adMarbachium up. Fechtium l.c. pag.676. (e) Wolfgangas
Mamphrafius PraxiTheol.Panoplia&MilitiaChiilüanaEpill.Dcdic. p'.B.
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MDc. Slot te TVittenberg gezet. Hy was te vooren te Kuftrin , 'm de M^nfc-

Brandenburg, Pafloor geweeft, en hadde den Keurvorft , Chriftiaan de

eerfte , die hem eens hoorde preediken , zoo wel geval len , dat hy hem , op
Dr. Krellius raad naar Drefden , tot Superintendent en Hof-prediker be-

roepen, en daar na ook, in 't Jaar 1589 , te Wittenberg , tot Profeffor

Primarius, Paflor en Superintendent hadde aangeftelt. (d) Maar,dewyl
hy, met de Formula Concordue, niet in alles overeen ftemde,en zig hier.

na , met het affchaffen van 't Exorcifmus , zeer gehaat hadde gemaakt
}

zoo tafte men , by de gevolgde veranderinge , hem de eerfte van allen

aan > hy moeft ook wel een gantfeh jaar lang gevangen blyven , (alwaar

ook de Godgeleerde, Hunnius, Mirus en Mylius , een t'zaamenfpraak

met hem gehouden hebben) en eyndelyk heeft hy in 't Jaar 1593, een

Renvers van zig gegeeven , waar in hy bekennen moeft , dat hy het Een-

dragts-boek voor deezen wel onderfchreeven hadde, maar dat hy daar na, met
het Exorcifmus , en andere dingen, veranderingen hadde begonnen. Waat
by hy met eene belooven moeft, dat hy zich, nog in eenige Saxize ,nog
Branêenburgze of Heffe landen zoude ter needer zetten of gebruyken laa-

ten. (e) Zoo is hy dan op het voorbidden van de Kooninginne£///^f^
van Engeland, los geraakt, en eerft te Zerbft gekoomen, daar op in de
Palts, te Amberg, alwaar hy Generaal Superintendent geworden, enein-

delyk te Breemen, in 't Jaar 16 16, is gefturven. (f)
viugten 30. Te Leipzig tafte men den booven genoemde Dr. Cbrijlojfel Gun-
dr

n
<?un

a

.

n
derman aan, die ook daar na van zyn ampt afgezet, en in zyn plaats, Mr.
Georg Weinreich , Pafloor te St. Thomas wierd. Hy zelfs, als hy hoor-

de, wat 'er te Drefden en Wittenberg gebeurt was , vertrok terftont naar

Naumburg, en van daar naar Cale , in zyn vaderland. Maar menfehikte
hem booden na, met dreigements-brieven , dat , wanneer hy niet goed-
willig wilde weederom keeren,zy hem ter needer zouden werpen, enge*
vankelyk wegvoeren. Met deeze kwam hy dan weeder te Leipzig , do»-

hy wierd terftont daar na op het Slot gezet , zyne zaaken verzeegelt, en
het huys bewaakt. Waar over zyne huysvrouwe, (die anders ftil, vroom

moord van er) godvruchtig befchreeven werd geweeft te zyn) haar zelfs uyt droef-
' heid aan een ftrik verhing, (g) Men heeft ook toen ter tyd den Super~
tntendent, Dr. Hadderen afgezet, en een Dorp-Pfarheer ook in 't Slot
gevoert , die de beelden afgerukt , en van een Crucifix vifch-hout ge-
maakt hadde. (/?) By den uytftel van zyne gevangenifle is Dr. Gunder-
mon eindelyk aan de hand gekoomen, en wierd, in 't Jaar 1592 , den
20 fte May , na een opgeftelt renvers , los gelaaten , van daar hy dan
naar Cale getrokken, en aldaar , als een vergeeten burger voor zig o-e-

leeft heeft (*')

Gevang». 3 i. In Drefden zyn ook de beide Hof-predikers, naamelyk, Lic. Jo-
hofpHdf- han Salmuth, en David Steinbach, in beflag genoomen. Gelyk als dan
kers

" ook het volk haare huyzen beftormt heeft , Salmuth de venfters m-
geflaagen, en hem zelfs willen ombrengen. Daar op zyn ze uyt Dref-
den , op de vefting Stulpen gevoert , daar men het rechtsgeding teegens

haar voortgezet , en haar eyndelyk na een uytgeftelt Renvers heeft los

gelaaten. (£) Maar het voorval met den gedagten Cancelier Krellen is

Druilen" byzonder aanmerkens waardig , gelyk ik dat kortelyk alhier zal aantee-

kenen. Hy was van natuur een bekwaam man, die zig ook , op Schooien

en

(d) Melch. Adami Vit.Theol.Picrius ipfe inExaminc derLeichpredigt D.KrclIii p. 235-. Hut-
tcrusC011c.concp.33j'. (e) Hutterus I. c. p. 336. Conf. Colloquium Theol. Vilitatorium cum
Ü.Pieriohabitum iS92- 8°. (ƒ) Adami l.c.Freher. Theatr p. 3S3. (#) Heidenreich lc.p.iSa.
Schoeiden' Supplcmentum apud Thotnafium l.c.p.71. {h) Heidenreich I.c. (/) Ibidemp.103.
(k) AntoaiusWcckius Chron.Drefd.p. 313. Heidenreich l.c. p.i 88.

Zelfs-
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en Univerfiteiten , zeer wel geoeffent hadde: gelyk als hy dan te Leipzig, I"rMa

als een Magifier legens geleeft , en de Wysgeeren , weegens haare pedan-
"

ïerie, dikwils befchimpt heeft , en die ook maar notioms fecundas ge-

noemt. Q) Daar uyt ziet men wel , dat hy veele algemeene misbruyken *««*»en

gezien heeft. Van hem werd ook verhaalt , dat, als hy te Zwikkau, de
*"

lieden eens, voor en na de maaltyd, hoorde bidden , hy in verontwaar-
dinge (zonder twyffel van het opus eperatum of fchynwerk) gezegt heeft:

ia-aar toe dat geklap nut was? en eindelyk daar van weg gegaan was. (m)
Anders voegt men zig na de gemeene overleeveringe , byzonder in de

Foftülen, dat naamentlyk, zyn Meefter, Siberus , als hy te Gnmme in

de fchoole ging, tot hem gezegt zoude hebben, Gy zult uw' Vaderland

nog eens tot een pejt zyn.' dog 't welke zyne vrienden voor een fabel hou-
den. C»)

3 2 . Maar deeze man is naderhand , van Chrijiiaan de eerjle , des Keur- zyn wi «
Prinfien Raad, en eyndelyk zyn Cancelier in 't Keurvorftendom , gewor- dSTvan.

den , waar by hy zig nooit aan de Formula Concordia heeft willen laa-

ten binden, nog daar op zweeren, gelyk zyne vrienden , in het teegen-

bericht op Bloemens lyk-predikaüe zetten, (p. 17. 18.) Hier na is hy inde
hpoven gedachte handel meede geraakt , en daarom , ftraks na de dood
van den Keurvorft, gevangen genoomen. Dat hy zich, van de zoo ge-

naamde Geeftel yke, tot deeze of geene zaak hadde laaten bepraaten , zulks

zoude hy, in zyn bericht, hier na zelfs bekent en beklaagt hebben, met
deeze woorden : Ik laatc my voorjtaan , dat van de Geeftelykheid veel afkomt,

want die hebben veel ondemoomen , daar ik en andere weynig gevallen in gehad
hebben. Gelyk 'er ook in zyne gehoudene Lyk-predikatie ftaat , van welke
zyne vrienden gedenken , dat die van Dr. Polycarpus Leyferus , verbee-

tert en vermeerdert, en ook tot alle bewys, als partydig t'eenemaal on-

bekwaam is (p. 23.) (0) Maar men heeft hem voornaamentlykde fchuld a^w-
gegeeven , dat hy zyn eer, trouwe, en pligt, teegens den Keurvorjl en het hém"

8
""*

land vergeeten , en zig in de Godsdienfts zaaken mgemengt heeft. (2) De
Keurvorjl en het Landfchap zoo in den ander ingetrokken , dat het ligt on-

geluk en mistrouwen veroorzaaken konde , om dat hy geraaden heeft , men
zoude den Adel de jacht-vryheyd in trekken. (3) Dat hy een fchaa-

delyke kondfehap met den Kooning van Vrankryk , tot nadeel van de

Rooms-Keyzerlyke Majeileyt , voor zig zelve , buyten weeten van de

andere Raaden, aangevangen en verrigt hadde. (p) Hier na hebben hem vyand-

de Predikers , in de gevangenis , voorgeworpen , dat hy haar vervolgt L '£««"-

hadde, en daar meede Godes oogappel en Trofeeten aangetafi. Byzonderlyk 1>kheid -

hadde hy een zeeker Pj'arheer , uyt vermoeden van een fchimpfehrift

,

drie daagen lang laaten pynigen. (#) Het welke nogtans zyne verdeedi-

gers hier na geloochent hebben, en beweezen , dat deezen Paap, over

eenige fchimpfehriften en dreygbrieven (die teegens den Keurvorft uyt-

geftrooit waaren) ondervraagt geworden was , nademaal hy zelfs ftant-

vaftig bekent heeft, dat deeze, en alle andere bloedige pracJyken , niet

van hem, maar van een ander, die een tyd lang aan 't Hof geweeftwas,

gemaakt waaren. (r) En, dat hy zig altyd, over de verieydmge derfchelm-

jchc Paapen beklaagt , die hy loogenaars en de boosheid zelfs , genoemt had-

de. (s)

33. Een voornaam Keur-SaxifchAmptenaar verzeekert hier by opent- Rechts-ge-

r7~->- -x •> k,u din« t *ci
£j^>~*s Z ïyK , genshem.

(/) Alberti Eros Lipf. pag. 6. [m) Schmid Zwickauifche Chronik Part. II. p. 427. («) Vid-

Carolus Memorab. Scdt. xvi 1. pag. 16- & conf. Gcgenbericht pag. 148- (») Nicolai Blumii

Leich-predigt über den cuftodirten D. Nicolaum Krcll.pag. 36. (p) WeckeDreftJnifcheChron.
pag. 314. (7) Leichprcdig. p. 47. 48. (r) Ibid. png. yz. & der freunde gegenbericht pag. 83.

(1) Ibid. pag. jo.
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jaar md. lyk , Dat hit uyt de acten niet te kennen is, dat een eenig mmfsh , (alhoe-

wel dit eertyds de Genaadigfte Heer, tot nadeel nagegeeven wierd) om

de Godsdienft >(op het aanhitzen der Calviniften) in 't heimelyk omga» agt

geworden was , het welke ook , van de Fifcaal , niet zoude verzwecgcn ge-

bleeven zyn, dewyle zulks den Inquiütem .of' onderzoeker , merkelyk hadde

bezwaart, (t) Het rechtsgeding hadde tien geheele jaaren lang geduurt,

om dat hy, als een verftandig en treffelyk Regtsgeleerde , met opfchor-
vcroor- tende hulpmiddelen, zig zeer bekwaam wilt te behelpen. Eindelyk heeft
ec 'ns

' men het oordeel te Praag , by de Boheemifche appel-kaamer gehaalt , wel-

ke hem het zwaard toegelegt heeft. Maar hy heeft daar heftig teegen

gcfprooken, dewyle hy niet genoeg gehoort was , en zulks niet van den

Keyzer, maar van de Boheemifche appel-kaamer uytgefprooken , en over

dyne pro- zulks niet rechtmaatig was. Waarom hy ook , aan den Heer Admim-
Kftute,

jirator van Keur-Saxen, eene zuyveringe, en zyne vrienden aan het Ka-
mer-gerecht van Spiers (het welke nogmaals, by ftraffe, de opmerkinge

aanbevoolen was,om hem in zynen nood te hooren) een appel bygebragt

hebben, maar men heeft de zuyveringe voor onaanneementlyk gehouden,

om dat de misdaadige , binnen de 10 jaaren, tyds genoeg tot verant-

woordinge gehad hadde. Dog zyne vrienden hebben hier na opentlyk

gefchreeven , dat hy van alle verweeringe , trooft , raad , byftand , ge-

heel en al, en van alle dingen, die gantfche tien jaaren lang, berooft is

geweeft. («)

a, odt. 34.. In de hier bygebragte lyk-predikatie werd gedagt , dat hy bekent
fchuid!- neeft : Dat hy wel gezondigt, en dikmaals te veel gedaan hadde , dog ttyt onwee-

ténheid, goede meemnge ,en met teegen zyn geweeten. Andere neevenshem

hadden daar nog veel meer toe gedaan en gehulpen , welke men echter

wel verfchoonde. Hy hadde, nog gevangenis, nog dood, daar meede
verdient , ook nooit gehoort , dat men iemand tien jaaren lang daar-

om gevangen gehouden hadde , en met den zwaarde gedood , om dat

hy , m zaaken van den Godsdienft , en in raadgeevtngen , gedoold hadde.

T«?{n . Waar op hem de Prediker geantwoord heeft : Men doode waarlyk niemand

«n af daarom , maar daar ftaaken veele andere zaaken onder , de Keyzer hadde
Predikers, jjem ter dood veroordeelt , de Heer Adminiftrator heeft het goet gekeurt,

daar waaren zoo veele getuygen en getuygeniflen , welke niet onrecht-

vaardig waaren (van welke getuygen zyne vrienden berigten, dat zy zy-

ne ergfte vyanden , en ook zonder naam , geweeft zyn.) Men kondeniet

gelooven,dat zoo veele perzoonen een valfch getuygenis zouden gegee-

mjichten ven hebben , enz. (*) Daarom wilde men hem nu laaten regtvaardigen,

dÓod?" op dat veele zig aan hem fpiegelen en flooten , en Gods dienaars in vreede

konden teeféfi, enz. Ja men wilde hem tot dien eynde den lieven God,
gelyk als opofferen. En als Dr. Krell deeze , en diergelyke reedenen,

niet wilde aanneemen , zoo vernaaien de Predikers , dat zy Mofes hoo-

rens opgezet, en hem, met eenenyverigengee/l , voorgeworpen hadden: hy

was de oorzaake , dat veele kinderen met den Doop opgehouden , veele dooden

weogens het gebrek der fchoüeren , niet aan 't graf bezongen wierden , dat

her lieve Predik ampt , zyn gezag, eerbiedigheid, engehoorzaamheid ver-

horen hadde , van 't welke alleen hy het helfche vuur verdient hadde , en

diergelyke zaaken meer. Ten laatften gedenken ze ook, dat hy veel wilde

uytzopderen en appelleeren, maar zy hadden hem overreed , dat hy ftil

gezw^egen heeft, en alles willen lyden (7) Maar dewyle zyne aldus

gevoerde reedenen niet geheel , gelyk ais die van de Predikers, gemeen
ge-

CO Wecke 1 c. p. 315-. (*) Ibid. p. 316. Vid. Gegenbericht p. 7. feqq.& 149. (*) Leich-

predigt 1. c. p. 39. 40. (y) Ibid. p. 4$-. feqq. f4. ƒ6. 60.
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gemaakt wierden , zoo moogen die gevoegelyk hier meede bygevoegc
2J?mdc

werden ,
gelyk als ik die, in een oud handfehrift, re Drefden, nog ge-

°

vonden hebbe , onder den tytel , Het pynelyk regts-geding van den Heer
Dr. Krellen, en befchryvwge van zyn einde , den 9. Ociober 1601. Dat
men dan met dat geene vergelyken kan, wat in het teegenberigt vanzy-
ne vrienden, pag. 120. feqq. te vinden is.

35. Den 6. O&ober bragt de Droft Doffor Krellen van Konigftein ^SSS^.
naar Drefden, op het Raadhuys, in de kleine Rechtkaamer, en wanneer *"ó™£"

de drie Predikers , Heer Nicolans Blumius , Pfarheer tcDona, HeerTo- «adedinj.

bias Rudolph, en Adam Moller , Diakonen, om hem ter dood te berey-

den ,haar vly t aangewend hebben , zoo heeft hy zich echter niet anders hier

op verklaart , als dat hem geweld en onregt gefchiedde , gelyk het de
na zyn dood gedaane fchoone Lykpredikatie wyder meld. (NB. uyt dee-

ze woorden blykt klaar , dat de infteller hier van geen Calvimft is ge-

weeft.) üp de pynelyke aanklachte des Scherprechters, Mee/Ier Kuntze
Poltz, hadde de Doffor nogmaals geprotefleert , engezegt: Dat hy voor zyne

fcyfe perzoon , de tyd zyns leevens , met met een eenig menjeh , eemge hcy- aïng.

melyke verbwtenijjï of aanjlaagen hadde gemaakt , zulks was ook tn zyn
herte en gedagten , de tyd van zyn keven, met gekoomen , nog voorgenoo-

men, veel minder hadde hy daar toe een pm tn de hand genoomen. Als

hem het vonnis voorgeleezen wierd , heeft hy geantwoort : Ik betuyge

voor deeze Chriftelyke Gemeente opentlyk, dat ik deeze punten, m't vonnis

begreepen , geheel engantfeh niet bekenne , en ik beroepe rny derhalven op rny-

ne bygebragte regtmaatige verklaaringe , en van rnyne vrienden mgebragte

appel aan het Kamergerigte van Spiers.

26. Als hem de Fifcaal, Mr. Abraham Giefzbach, gezegd hadde, dat v"d
f
re

is n 1 ; t\ i/JJ •
j

D
t • ontlchul-

zyne Keurvorjlelyke Doorlngtigheid de uytvoennge van t recht, niet te- dingen.

genftaande de zuyveringe en het appel, terftond bevoolen hadde te doen,

heeft hy geantwoord : Dat hy voorzeeker wijl, dat de Keurvorft de zuy-

veringe nooit gezien hadde , dat hy hem altyd hadde gebeeden , hem in zyn
nood te willen hooren, dog dat hy daar met toe hadde konnen koomen. De
Rechter (naamentlyk Chriftoffel Kehling , welke eenige weeken daar na

fchielyk aan een beroerte (apoplexta) geftorven was,gelyk in het Teegenbe-
rigt p. 1 3 8. ftaat) antwoorde hier op : Heer Doffer , uw' verzoek kan voor

dit maal geen plaats vinden, want men uytdrukkdyk bevel heeft , zig met

u niet in te laaten, en met te hooren. Waar op de Heer Doffer gezegt

heeft: Waarom hebt gy Heer en, dan opentlyk uytgeroepen, dat, wie voor

dit Geregte iets te verrigten ofte klaagen heeft, dat die zyn nood en teegen-

berigt, wat hy hier in bekend of niet , m te brengen heeft , en daar op ge-

hoort zal werden? Maar men heeft terftond de Staf gebrooken , en den
Scherprechter bevoolen, dat hy zulk een vonnis aanftc nds, zonder ee-

nig beletzel , aan "den beklaagden zoude hebben te volbrengen. Dit

drukte Dr. Krell nochmaals zeer , zeggende : Men pleeg zelfs iemand, Fnher-

die het oordeel geheel ontkend, niet daar na lyfen leeven te bcneemen ,maar proleïL.

men was hem fchuldig te hooren. Hy beleed niet een eenig punt van 't oor-
tie "

deel, hy was ook, naar regten, met overtuygt , enz. gelyk het in het Tee-
genberigt p. 125. enz. wytloopig te leczen is. Doch alle het welke,

fchoon zyn vertoog van hem heel cierlyk, heerlyk, en onvertzaagt ge- tnver-

daan was, niets heeft mogen helpen, maar het gerechte wierd geè'indigt, fangen
en de banken omgeftooten: daardandeDtf£?öreyndelykop gezegt heeft:

Wel aan , daar gefchiede m Gods naame , des Keyzers en des Kenrvorjlens

wille ! En alzoo is hy op een ftoel naar het Joodenhof , op he
o
t ópge-

rechte Schavot , gedraagen, en na een hertelyk gebed, onvertzaagt , tot

Zzzz 3 groote
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jM t md. groote verwonderinge der toezienders , onthoofd geworden. Het tee-

genberigt zet hier , dat de beul met het lichaam flegt gehandelt , het

hoofd opgeheeven en gezegt heeft : Krell , hoe gevalt u de Calvinifche

Jlag? daar zyn''er nog al meer van de uwe onder den hoop , zy zullen ook

nog in myne vuyjlen koomen, enz.

L»tfte 37. Zyne laatfte woorden zyn deeze geweeft:: Ach God Heemelfche
gebed,

p^^er, gy die my gefchaapen , Jefus Chriftus, gy die my vcrlofi, ach God
HeiligeGeeji , gy die my geheihgt hebt, ik tvil u nu overgeeven dat gy eens

geheiligt, en my in dit leeven bereyd hebt ,'t welke gy alzoovan my aannce-

men, en weedergeeven wilt. Dus verre de gedagte verhaalinge. En hy
heeft voor heen teegen de gedagte Predikers gebiegt , en het Avond-

And^ maal genoomen, gelyk als zy fchryven. De Hiftone Schryvers melden

wcnv'a
g
n ook, dat zyne opschortende hulpmiddelen en protejtatien , metdealler-

2yn dood.
verftandigfte , beweegelykfte en wyze reedenen altoos gefchied zyn. Ins-

DeKeur- gelyks ook , dat de Keurvorft, op den dag te vooren , naar Hayn'ver-
t7ckt.

ve
' reyfl was, buyten alle twyffel , op dat het appel niet verder tot hem

Keurror- mogt koomen. De moeder van den Keurvorft: hadde de uytvoeringe van

"c"rc£! het regt, op de Stal (om dat dit op het Joodenhofgefchiedej aangezien
en gezegt : Zy wilde het regt over den man zien doen , die haaren zaali-

gen Heere zoo leelyk verleyd hadde. (V) Zyn lichaam is op het Kerkhof,
by de Lieve Vrouwe Kerke, begraaven , en, gelyk men fchryft, ditvol-

zynGrar- gende Graffchrift voor hem gelteld geworden : A Deo pro Jufiitu , Chri-

ftianus II. D. G.Duxér Eletior Saxoma , fupplicio de hojie pacis & quie-

tis publica turbatore, fecundum legesfumto, Patre PatrU & Cajarejufie

vindicante , in pmna memoriam , audacia terrorem , atque fceleratis in

exemplum. Rom. xm. £>ic £>bt\Qh\t trdgt fcaë ©c^vevtt nicfyt umfonfï.

TIME DEUM, HONORA CvESAREM. Dat is ! Fan God, en

voor het Geregte komt dit. Chrijliaan de tweede , door Gods genaade , Her-
tog en Keurvorjl van Saxen ; na dat hy , volgens de Wetten , eene recht-

vaardige ftraffe hadde laaten neemen , over den vyand der vreede , en ver-

Jtoorder der algemeene rujie: door het rechtvaardige handhaaven van den

Vader des Vaderlands , beneevens den Keizer ; heeft dit Graffchrift alhier

doenjlellen , ter gedagtenijje der uytgevoerdeftïaffe , tot een fchrik voor de

jloute , en een voorbeeldvoor de fchelmen. Rom.13. DE OVERIGHEYD
DRAAGT HET ZWAARD NIET TE VERGEEFS VREEST

inLyk-
ic

GOD, EERT DEN KOONING. (a) De van de gedagte Prediker
pred.katK.

ge(jaane ^.predikatie , is in 't Jaar 1601 , te Leipzig gedrukt , en te

Drefden, in 't Jaar 1622 , gelyk ook op veele andere plaatzen , herdrukt

geworden. Teegens welke zyne vrienden het ondergenoemde Schrift

,

en Dr. Pierius, te Breemen, in 't Jaar 1603 , een Examen en verklaarin-

ge uytgegeeven heeft, het geene hier na, in 't Jaar 161 1 , Dr. Philip-

pus Nicolai te Hamburg,m Examme Examinis Pieriam , weederlegt heefr.

En dit is den uytflag van het zoo genwndeCrypto-Calvinifmus in Saxen
geweeft.

Rechts- 38. Aan andere oorden is 'er van weegen deezen ftryd , ook al veel

?«?"£ onruft en veranderinge voorgevallen, gelyk als 'er in 't byzonder, in het

hc?m"" Hartogdom Ligmtz in Silefiè , in 't Jaar 1593, teegens den daar zynde

Superintendent Leonhard Grentzheim , door Dr. Hunmus en Mamphra-
' Jius, eene bezoekinge aangeftelt is. Lucas Ofiander noemt hem nog hier

na,

(z.) Wcckc 1. c. p. 317. (a) Hartnaccius Auclar. Hifi. Univ. pag. 1043. Confcr. aliud Epi-

gramma ap. Michael. Sachs Part. iv. der Kayferlichen Chron. pag. 4S3. & omnino D. Krellens

freunde uiid andere der warheit liebhaber in der antwort und warhafttigen Gegcn-bericht auff

die Leich-Predigt Nicol. Bluhms 160$. 8°. Lundorpius Contin. Slcid. l.xxxi. To. 11. p. 837.

Ofiand. H. E. p. 1 145". Ziegler im Schauplats der zcit p. 1216.
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na, in 't Jaar 1598, een voortreffelyk Theologus en Chronologtis.(b) De
gedachte Godgeleerde hebben hem echter, in de zelve bezoekinge, over

eene valfche leere, aangaande het Avondmaal, befchuldigt, en ook den

Landvorft, Hartog Fr ederik , daar toe bewoogen , dat hy van zyn ampt
afgezet, en uyt het land gebannen wierd , waar van een gefchnft in 't

Jaar 1595 uytkwam, onder den tytel : ben net berigt , aangaande de be-

zoekinge der Kerkert) in 't hoogloffelyke Hartogdom h'gmtz in Silefie. Het
meefte vermoeden mogt wel uyt twee brieven voortgekoomen zyn , die

Grentzheim aan Dr. Pierius te JVittenberg gefchreeven hadde , daar uyt

men hem over veele dingen bcichuldigde. Maar de overige Leeraars in

't Hartogdom, zyn zeekere punten , aangaande het Avondmaal en de
perzoon Chrifli voorgelegt , om te onderteekenen , en alzoo is die ftryd

geftilt geworden, (r) Dog Grentzheim is naar Poolen getrokken , en te

J^roujiad Pfarheer geworden, alwaar hy ook, in 't Jaar 1598 , gefturven

is > (d) wat 'er wel in andere Landen, weegens deeze zaaken , is voor-

gevallen , zulks laat my het beftek niet toe , dat breeder uyt te voeren

,

en deeze voor verhaalde voorvallen , van de andere veranderingen , kon-

nen een bekwaam begrip aan den Leezer meede deelen.

(b) Hifi. Eccl. Epit. Lib. iv. c. 52. p. 11 19. (c) Vid. Aufzführlicher bericht, pag. 70. fc.jq.

(d) Oliand. 1. c. Bucholcerus Ind. Chron. h. An. Regcnvolfc. H. E. Slavon. 1. 111. p. 35-7.

J.:a? MD
tot MDC.

Zyne ver-

jaaginge.

Slefifche

bezoeking

HET DRIE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de Socïniaanen,

NU koomen wy tot eene Seffe, welke niet zoo terftond , maar eerft

na den tyd der Reformatie , hier en daar bekent is geworden , en

die , voornaamentlyk de Protcjlanten zelfs , allengskens zeer veel werks
verfchaft heeft. Haaren oorfprong haalt men gemecnelyk van de beyde
Soani af, welke ook waarlyk haare leere wel het meefte van allen uyt-

gebreid en bekent gemaakt hebben , van welke ook eindelyk de benaa-

minge van deezen aanhang werd afgenoomen. Dog by aldien men naau-

wer gaan wil , zoo moet men den oorfprong hier van noch al verder op-

naaien. Ik wil evenwel niet zeggen, dat Erafmus van zyne teegenfpree-

kers onder anderen ook van het Ananifmus befchuldigt wierd , zoo wel

,

om dat hy den yver der aloude Kechtgeloovige teegen de At naarren ge-

laakt heeft, als ook , om dat hy veele fchrifruur-plaatzen , volgens dee-

zen grond uytgelegt heeft. (V) Eeven zoo wil ik ook aan die beroemde
lieden niet gedenken, welke de bekende Sandius by deezen hoop getelt oc

heeft, en zulks wel, niet altyd zonder een zeekere grond, gelyk hetoog-
fchynelyk is. (b~) Nog minder mag ik my daar in mengen , wat de Pa-

piften en Lutheraanen, teegens Calvirws , en zyns gelyken , wel byge-
bragt hebben, dewyle hy veele fchnfcuur-plaatzen,om de Drieëemgheid
te bewyzen, voor niet voldoende gehouden heeft, en daarom ook al een
Amaan heeft moeten heeten. (r)

2. Echter word voor de eerfte ftichter van deezen aanhang ,wel meeft, 1*

vande Hiftory Schryvers Micha'el Servetns of Rennes, weegens zyne pro-

fttf"

Ca) Vid. prxfatio ejus in Hilarium intcr Ep.p. iÓ40.Miniftri in litreris fupplicihus adRUngar.
Eellarrh. Poirevinus ahique. Conf. C. C. Sandius , Lib. 1 u. H. E. Enucl p. 423. & in Biblioth.

And-Trinit. in init. {(>) Ibid. & pag. feqq. (c) Spondanus Annal. Contin. ad An. MDLX1.
aliique ap. eundem p. 415

.

Oorfpron?
der Soci-

Ofzy van
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afkoornen;

van

anderen.

Seryetui.
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fejfie een Arts gehouden, die, al in 't Jaar IC25 , in gefchrift en met
monde, dat geene bekent gemaakt heeft, wat Socinus hier na verder heeft

uytgevoert, en dat hy, inzonderheid in 't Jaar 1531, zyne zeeven boe-

ken, de Erroribns Trimtatis, of Doolmgen der Drieëemgheid , heefr uyr-

gegeeven, welke nog, voor 50 jaaren eens voor 100 ducaaten betaalt zyn,

gelyk als de Franfïche Schryver Varülas getuygt. Deezes mans fchrif-

ten zyn toen ter tyd in Italië al reedelyk wel onder den man geraakt , zoo
dat veele, welken het Pausdom niet meer aanftond , hem zyn toegeval-

len. Ja het wierd alomme zoo ruchtbaar, dat ook zelfs, in 't Jaar "1539,

Melanchihon den Raad te Venetien fchriftelyk vermaande , dat zy deeze

Ketteryen, dog niet zoude laaten opkoomen, nademaal die al Over lan-

ge in de Kerken allenthalven verdoemt waaren. (d) Uyt welkereede het

ook wel gebeurt mag zyn, dat 'er te Venetië in 't Jaar 154,6 , twee van

zulke menfehen, metnaame, Jnlins Tr'evi'farms , en Francifcus de Rurgo,

in 't waater zyn verdronken geworden , de andere hebben moeten vink-

ten, ten deele na het Ooften, en ten deele elders heen: zoo dat Lalitts

Socinus dan ook toen ter tyd in Svuitzeiiand kwam. (>)

3. Deezen Servettts dan, van geboorte een Spanjaard , van Tarragona

uyt Catalowe, mogt niet alleen onder de Papiften , maar ook onder de

Gereformeerde zelfs niet geleeden werden, door dien hyeene eygene Refor-

matie op zig zelfs voor hadde , en daarom ook een byzonder boek ^efchree-

ven heeft , het geene hy Reftitutio Ohrifiianifmi genoemt heeft.
(f) Want dat

hyteegens het ^«y^ö^zernftiggefchreeven heeft, zulks geeven zyne fchrif-

ten genoegzaam te kennen : en Luther zelfs gedenkt , dat Servetus , zoo wel
teegen den Paus, als hem, heeft gefchreeven (%n*t vu Altenburg, deel.)

Wat zyne leere aangaat , die werd verfcheidentlyk verhaalt , ook van
veelcn , gelyk als het pleeg te gefchieden , zeer vergroot , en ook onge-
lyk voorgedraagen. In 't gemeen zoude hy de leere van Photmus , van
Fanlus Samofatenus , en diergelyke, weeder vernieuwt hebben. Hy had-
de voor al de gewoonelyke naamen , van Trinitas , of Drievuldigheid ,

c/xoovaU) en diergelyke, verworpen, waar by men nog ftek , dat hy de
Heylige Drievuldigheid een Cerberus heeft genoemt, daar egter eenige aan-

merken, dat hy dit, van het groove afgoodifche , en vleefchelyke be-

grip der onweetende verftaan heeft , welke zig de Godheid , uyt de
gemeene onbetaamelyke fchilderyen , in drie menfehelyke ja dierfche ge-

ilalten, inbeelden. Melanchthon en de andere Godgeleerde, gedenken
van hem, dat hy het IVoord, by Johannes , niet van een zelfstandige en
van den Vader ondcrfcheide perzoon , verftaan , maar dat hy het al-

leen den raad, het voorneemen , of de beraadinge des Vaders genoemt heefr,

en zig daar by , op Irenaus en Tertuilianus beroepen. Ik zal alhier zvne
eygene woorden ter needer ftellen , gelyk als hy die , voor zyn dood,
nog uytgedrukt zoude hebben. (g~) Alhoewel die de verhaalder zelfs

,

als een Sociniaan, niet alle goed keurt , dog daar by meent , dat Ser-

vetus het vuur daar meede niet hadde verdient: zy luyden dan aldus:

„ Die geene , welke drie zelfftandige perzoonen of weezens in de Gods-
„dienil ftellen, beelden ons drie van natuure gelyke Goden in. Want
„ zy ftellen ons drie zelfftandige en van den ander onderfcheydene voor,

„en willen, dat een ieder van deeze weezens (Jhypojlafes) een GOD zy :

„Daar uyt nu maaken ze noodwendig drie gelyke en onderfcheidene Goo-
den.

Cd) To. 1. Ep. p. ioo. feqq. & in Confil. & Refp. P. 1. p. 336. feqq. & ex eo Joh. Cloppen-
burtf. Narrat. Hift. ap. Boxhorn. Hilt. Univ. p. 1140. Conf. Hornius H. E. p. 345". (c) Andr.
Wiiïowatius ap. Sandium Append. Nucl. Hilt. Eccl. p. 86. (ƒ) Scuketus Annal. Euang. P. n.
p. 370. Hornius l.c.Üttius Annal. Anab. p. 5-4. (g) Epift. 1. c. Confutatio corruptelarum a du-
cibus Saxon. p. 1. Lubieniecius Hilt. Ref. Polon. Lib. 11. c. ƒ. p. 99.
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„ den . Want als decze perzoonen , of hypoflafes , re & numero differen- !"ï
»tes, dat is: zelfftandige weezens , in de zaake zelfs , en ten opzigte
„van het getal onderfcheyden zynde, van God alle in 't byzonder gezegt
„werden te zyn : zoo volgt noodzaakelyk daar uyt , tot e(fe pradicata y

„quotfubjeiïa; dat is: dat 'er eeven zoo veele uytfpraaken zvn, als on-
derwerpen, en naar het getal der perzoonen , werd ook het getal der
„Gooden vermeerdert. En of ze wel met woorden ons maar alleen van
„ eenen God zeggen , zoo beelden ze ons dog in der daad zelfs drie Go-
,, den in. Want daar is geen verftand zoo fcherp of louter, dat niet ziet,

„dat hem driederleye voorgeftelt werden , om te eeren. Daar heeft nog
„nooit iemand konnen zeggen en leeren , hoe men deeze drie, waar van
„een ieder, een God is , dog die maar als een God moeten werden aan-

„ gemerkt, zoude konnen leeren verdaan. Hier uyt nu blyft 'er in den

,, geeft en het verftand, een onoplofTelyke twyffel en verwerringe over ,

„hoe dat drie een zyn , en een drie zyn. Want of al het verftand zig

„geheel op eenen God keert , en zig ook eenen God in den geeft te ee-

„ ren voorftelt , en met zyn gantfche vernuft maar alleen op de Eenheid
„ziet, zoo vertoonen zig echter terftont drie onderfcheydene voorwer-
pen , en die zweeven voor de oogen des gemoeds , waar van het ieder

voor een God erkent, en dat 'er hem alzoo in der daad drie gelyke on-

, derfcheydene Gooden hem fteeds voor oogen zweeven, terwylenhy nu,

„Een en Drie, by zig zelfs in eene groote verwerringe overleyt,zookan
„hy echter nog al tot geen befluyt koomen , en dat is de uytgang der

„Griekfche Dneheyd of Drievuldigheyd. Wanneer wy nu , na het af-

„getrokkene dekzel , deeze gantfche zaake teegens het heylige woord
„Gods als de rechte toctsfteen houden, en volgens de uytfpraake van God
„zelfs, de kenniffe Gods navorfchen, zoo zal buyten twyffel alle ver-

„ werringe wyken , en ons verftand zal niet gedwongen werden, om iets,

„dat met zig zelven ftryd, aan te moeten neemen. Alzoo is dan voor

„eerft te weeten, dat God een nomen appellativtim of algemeen Naam-
„ woord is-, dat aan alle heerfchaplyk geweld en Overigheyd gemeen is,

„en eygentlyk den geenen toekomt, welke booven alle is , die de voor-

„naamfte onder allen k, die een Kooning der Kooningen,en Heere der

„ Heeren is , van welken alles afkomt en afhangt, die alleen de Vaderen
„Schepper van allen is. Maar wanneer deeze naam in zulk een eygent-

„lyken verftand niet genoomen werd, zoo kan die naam ook wel aan de

„ Schcpzelen toegevoegt werden , en een ieder , die geweld en opper-

,,heerfchappye heeft ,die hem van God over iemand is gegeeven,diekan

„ook wel zy n God genaamt werden. Gelyk als Aiofes Pharaos God , Exod.

„vu. 1. en Cyrus een God IJraëls, Efa. ~x.lv. 3. genaamt werd. Enwan-
„neer men by voorbeeld, ook Weereldlyke by Geeftelyke zaaken derft

„ ftellen , zoo heet de Keyzer Auguflus een God van Pirgilius , en Len-
„tulus een God van Cicero, door dien deeze aan die zyne verloflinge te

„danken hadde. En op zulk eene wyze noemt de H. Schrift die geene

„ Gooden, welke de hoogfte en eeuwige God met een ige genaade, magc
„en vryheid booven andere verciert en verheeven heeft. rfal. lxxxii.6.

„Exod. xxir. 28. Dog deeze zyn geenzins van natuure Gooden , maar
„door de genaade en gifte van de hoogfte God. Waar over zy ook nooit

„met zulk een naam der Godheid genaamt werden, welke alleen den hoog-
,,ften God toekomt. Want zulke Gooden en Heeren , werden by de

„Hebreen (welke onder deeze naamen der Godheyd , een eygentlyk on-

„derfcheyd maaken) Elohim of Adonai genaamt , maar haar word nooit

„den eygentlyken en byzonderen naame van GOD Jehovah toegevoegt.

//. Deel Anaaa En
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ja?.rMo. K n van daar vangt de Apottel Paulus zyne brieven met deeze woorden

,,aan: Genaade en vreede zy u , van Uod den Vader , en onzen iicere

„Jefiiï Chrijlus. Maar drie Gooden , die in natuure gelyk zyn , te ftel-

„len, is de grootlle godslafteringe , en eene vervloekte goddeloosheid.

„ Want het moet alles op een gebragt worden , naamentlyk , tot den gee-

„nen, van welken alles afkomt , en die alles naar zyn welgevallen ge-

,,fchaapen heeft. Want deeze is alleen van natuure en van zig zelvea

„GOD, maar de andere, welke van zig zelven geene Gooden zyn,ont-

„ fangen haare Goddelykheid van deezen eenigcn God de Vader , en zy

„ werden Gooden van God genoemt jwant deeze allerhoogite en opperde

„God kan de fchepzelen wel heyligen en met Goddelykheyd vervullen.

„Maar drie Gooden, die van natuure gelyk zyn, konnenwyniet bewy-

„ zen , anders moeften wy ook noodwendig drie Pantocratores of drie

,, Scheppers der dingen , en drie Vaders ftellen. Want alleen de Vader,

„die van zig zelfs God is, en die alles gemaakt heeft , komt de naam

„van God eenvoudiglyk toe , en hy werd alleen met regtJimpliciter &
„abfolute God genaamt. Nu kan men uyt het boovcn geftelde wel licht

„befluyten, hoe onze Heere Jejvs Chriftus, de waare Zoone Gods, ook

„God genaamt werd. Want de aart van zyne Godheid , werd van God
„ den Vader afgenoomen,en hy werd een waart God, van de waare Gd,
3j genaamt , en\vel een God van alle fchepzelen , maar niet een God des

3? Vaders, welke alles aan hem onderworpen heeft. Ja, de Vader zelfs,

„welke van natuure en van zig zelfs God is , is ook des Zoons Heere en

3, God , Johan. xiv. 28. xx. 17. Matth. xxvu. 46. Apocal. ui. 13.

„En de uytlegginge der geener pall: gantfch niet, welke zeggen, dat

„de Zoone alhier als een menfch , en niet als God gefprooken heeft.

„ Welken geantwoord werd , dat den aart der Godheid , welke in den

„Zoon is, hem ook als een menfch toekomt} want de Zoon is een god-

„delyk menfch, of die met Godheyd vol is , van daar werd de opper-

„ heerfchappye des Vaders ook over den Zoone zelfs niet omgeftooten.

„ Want alhoewel ons de Zoon van den Vader tot een Heere, God, en

,, hoofd gemaakt is: zoo is dog de Vader ook een Heere, God en hoofd
„des Zoons, 1 Coiinth. 11. f. 3. en de Zoon is den Vader onderwor-
„pen, 1 Corinth. xv. f. 28. Hy is de Voogd en huyshouder van het

,, Vaderlyke huys , Hebr. 1 1 1
. x. 8 . Om welke reede de Zoon als onze God

„ en Hoofd, de Godheyd en Opperheerfchappye des Vaders , ook over

„hem zelfs erkent heeft. Gelyk als dan de Profeet, deeze dubbele aart

„der Godheyd, des Vaders en des Zoons, ook uytdrukkelyk alzoouyt-

„gelegt heeft, Pfalm. xlv. f. 3. 7. 8. Op welke plaats men ziet , dat

„David den Zoone God, en den Vader een God des Zoons noemt: want
„de woorden Sedes tua Deus , & unxit te Deus , of, uwen Throon , o

„God, en God heeft ugezalft , enz. zyn vocativi cajus , of, m een roe-

iend geval te veïftam, en zy mikken op den Zoone. En wanneer hy
„daar na daar by zet, Deus tuus , zoo fpreekt hy van God den Vader

,

„die den Zoone gezalft en geheyligt heeft. Op eene geiyke wyze roept

3
,de wysheyd, welke den Zoone Gods verbeeld , uyt Ecclef. xxiv. f 16.

„Derhalven houde ik het daar voor, dat een ieder, die zig op de Schrift

3 ,
wil veften , klaar genoeg ziet , dat de Zoone God zy van den Vader,

„en van den Vader, aan alle , als een God is voorgeftelt , die de God-
heyd en Opperheerfchappye des Vaders booven hem erkent , alhoe-

, wel 'er by de Grieken en Latynen, dit onderfcheyd derGoddelyke naa-

„men niet gevonden werd, en alle maar met een gemeene naam God ge-

,
noemt worden. Alzoo is 'er maar een God van natuure , en van zig

zel-

1'
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3, zelven , die eeuwig, de allerhoogfte en opperde is,onfterffelyk,onzigt- {"'Jf?-

,,baar, onbegrypelyk, die in een licht woont , tdaar niemand by koo-
„ men kan, die alles gefchaapen heeft, die alles regeert , van wien alles

» is , en voort komt. Deeze is de God der Gooden , Kooning der Koo-
„ningen, en Heere der Heeren, de JEHOVAH en Vader, welken al-

„ leen de Schrift, enkelen eenvoudig, Goden Vader noemt , als ook
«een algemeene Vader van alle, maar eygentlyk en in 't byzonder, van
„onzen Heere en God, Jefus Chnfius, 1 Corinth. vm. ^.5. Waaruyt
„dan blykt,dat de fchepzelen ook wel met den naame der Godheyd ver-

eert werden, dog door de genaade en aannaaderinge des eenigen aller-

„hoogften Gods, welke is een God der Gooden, de voornaamfte en Va-
„der van alle booven alle, door alle en in allen, Eph. iv. f. 6. Opwel-
den, als den eenigen en natuurlyken van zig zelven God , alle de an-

,,dere zien, hem onderworpen zyn, en toebehooren, en deeze veelheyd

„ der onder Gooden maakt geene de minfte verwerringe , en zy neemt ook
„van de Goddelyke Eenheyd niets altoos af, om dat alle fchepzelen God
„den Schepper koven , en deezen alleen als den hoogden en opperden
„God voor oogen hebben, en naar hem zuchten, hem alleeneeren cnaan-

„ bidden, waar van de gantfche H. Schrift getuygt ;z\$Deut. vi.4,. x. 17.

„Pjalrn l. i. Gal. iv. S. 1 Tim. vi. 15. 1 Thejf. 1. 9. i Tim. 1. ij. 11.

„5. vi. 13. Tit. ii. 11. 13. 14.. Waar uyt wy zien, hoe de H. Schrift

„tufTchen God en den Zoone Gods een onderfcheyd gewoon is te maa-
,3 ken , en wanneer men de Schrift vlytig inziet, zoo zal men bevinden,

,, dat ze altyd , uytgcnoomen op drie of Vier plaatzen , enkel en eenvoudig,

„den Vader, God, en Jefus Chriftus, zyne Zoone noemt. Dog de God-
„heyd des Zoons is ook al van de andere Gooden onderfcheyden. Om
„welke reede God de Vader, andere geheyligt en andere vergoodet heeft,

„ volgens een zeekcre maat , eeven z\sfilu adoptivi , die hy in de plaats

„van Zoonen heeft aangenoomen, en daarom zyn Aiofes en Cyrus y par-

„ticttUres , of byzondere Gooden van Pharao en Ifrael geweeft , maar
„God heeft Chrijtus , als den eygen Zoone den gezeegenden, zonder
„maate geheyligt, en hem geheel met zynen Heyligen Geeft en alleGod-

„heyd vervult, van welkers volheyd wy alle ontfangen hebben. En het

„ftryd ook niet met 'net voorzeyde, dat de Zoon aan Godheyd , macht

3>en heerlykheyd , den Vader gelyk gemaakt is , door dien alle de God-
,,heyd, heerlykheyd en gelykheyd des Zoons, alleen van den Vader is,

,,en van den Zoor.e , als een gefchenk des Vaders erkent werd. Matth.

„xxviii. Aft. 11. 16. Pbil. 11. 10. Hebr.i.S. Ephef 1. 22,23. Hebr.

1.13. Apoc. v. 12. En daarom zegt Paulus , dat deeze Godheyd en

M gelykheyd met den allerhoogften God de Vader niet ten aanzien des

„ Vaders zelfs , maar ten opzigte van de Scfoepzelen te verftaanis , 1 Cur.

„xv. 27. Alhoewel nu de Zoon door de gifte des Vaders aan kragt, heer-

lykheyd en geweld, zig den Vader gelyk gemaakt te zyn erkende, zoo
„heeft hy echter deeze gaave der gelykheyd geenzins willen misbruyken,

„of voor een roof achten. Phil.11.9. God heeft hem booven alle ho'og-

„heyd verheeven, en heeft hem alles onderworpen, wat 'er in den hee-

,, mei , op der aarde , en onder der aarde is. Hy heeft hem ook als een

„God en Heere geftelt, om van alle fchepzelen aangebeeden te wèrdenj

„in 't korte, Hy, de almachtige Vader , heeft zoo veel kragt
, geweld,

„ genaade , zeegen , heerlykheyd en Godheyd , op zynen allerhefften Zoo-
„ne gelegt, als hy gekonnen heeft , en in zyne gelykheyd heeft hy hem
„ op zynen troon gezet , en heeft begeert , dat men hem zoo veel eere

„bewyzen zoude, als hem zelve, alzoo, dat wie den Zoone niet erkent,

Aaaaa 2 ook
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!>« mo. 3j00k den Vader loochent ^f^?. It.f.tz. als die is een waarachtig God,
„en onze God, Joh. x* f. 28. En wien daarom met den Vader , den

„ allerhoogften en genaadigften God , zy lof , eere en heerlykheid , in

„eeuwigheyd. Amen. Dus verre Servetus belydenifle, tot de welke ik

nog den inhoud van zyn boek, de Chrijlianifmi Rcjiitutione , of, van de

Herjlellinge des Chnflendoms , ook uyt Sandius zal voegen uyt het Exem-
plaar , dat nu nog in de Vorftelyke Heffen-Caflelfche Boekzaal ftaat.

De tytel is : Reftitutio Chnjlianifmi , hoc e/l , tonus Eccleji* Apo/lolica

ad fua lumina vocatio , in integrum rejlituta , cognitione DEI, fidei Chri-

jli , jujlificat. nojlra regenerationis , Baptijmi & Ccena Dominica

manducatioms , rejtitnto demqtie nobis regno ctelejli , Babylonis impi<e cap-

tivitate foluta ér Antichri/lo ciim [nis pemtus dejirucfo. In Tomo II. lib. ƒ,

de hommejefu Chrifio & Jimulacris falfïs. II. de 20 fcriptura locis. III.de

perfona Chrtjli tn verbo prafiguratwne , de vtfiorie Dei ér verbi hypoflaji.

lV.de nomimbus Dei^ ejttfque ejfentu omniformi , ér rerum omnium prm-

cipiis. V. de Spiritu SancJo. VI. ér VIL Dialogi 2. ( 1) de legis umbris ér

Chrijli complemento , angelorum^ animarum o- infernifubjlantia: (i)de

modo generationis Chrijli , quod ipfè non fit crcatura , nee fimta potentia ,

fedvere adorandus, verufque Deus. Tomi II. lib. 1. de Fide ju/lifcante ,

ér regno Chrtjli. lib. II. de Legis ac Euangeliiyjudai ccChriftiam , diffe-

rentüs. II. de charitate , cum fide collata, ér de Boms operibus. 'Tomi III.

de regeneratione ér manducatione fupema ér de regno Antichri/lt , ubi lib. I.

de orbis perditione ér Chrijli reparatione, item de corle/li, terrejlrï, ér m->

feruali Satan* ér Antithrijli pote/late , ér de noflrx -vifforia. II. De cir-

cumcifione vera , cum reliquis Chrijti ér Anti-Chrifli myjleriis , omnibus

jam completis. III. De mimjleriis Ecclejia Chrijli >de eorttm ejficacia. IV. De
ordine myjleriorum regenerationis. V. Signa 60 Regni Anti-Chrifti , ér fe*

velatio ejtis jam nunc prajens. VI. De myjlcno Trinitatis ex veterum difci-

plin.%, ad Melanchthonem ér ejus collegas Apologia. Dat is: „Herftelhn-

„ ge des Chriftendoms , dat is , een te rugge roepinge der geheele Apo-
„ ftolifche Kerke , tot deflelfs aldereerfte beginflelen : in het geheel wee-
„derom herftelt , door de rechte kennilTe van GOD , het Geloove in

„ Chriftus , van de regtvaardigmaakinge, onze weedergeboorte , den Doop,
„en het eeten des Heyligen Avondmaal} en eyndelyk,door het weeder-

„ geeven aan ons van het Kooninkryke der Heemelen , door onze ver-

„loflïnge uyt de gevangenifle van het goddelooze Babyion , en het ge-

„heele vernietigen van den Anti-Chriit, en alle de zyne. In dnedeelcn.

„Het eerfte Boek handelt, van den Menfche Jefus Chriftus , en de val-

„fche afbeeldingen deflelfs. Het tweede Boek, is eene uytlegginge over
„twintig Schriftuur-plaatzen. Het derde Boek handelt, van de voor-

„fchaaduwinge van den perzoon van Chriftus , in het Heylige Woord,
^ „ als ook van het gezigte Gods , en het zelfftandige Weezen des Woords.

H (Hypojla/is Verbi.) Het vierde Boek behelft , eene verhandelinge van
„de Naamen Gods, zyne Algemeene Weezentheyd , en de beginflelen

„van alle dingen. Het vyfde Boek handelt, van den Heyligen Geeft.

„Het zefde en zeevende Boek vervat twee te zaamenfpraaken. Naa-
„ melyk , de eerfte , van de fchaaduwe der Wet , en de vervullinge der

„zelve door Chriftus -, alsmeede, van de zelfftandigheyd der Engelen

,

„ Zielen , en van de Helle. De tweede t'zaamenfpraake handelt , van
„de maniere der Geboorte van Chriftus ; naamelyk, dat hy geen Schep-

„zel is, nog ook van een eyndxge macht, maar dat hy waaragtiglykGod

is , en dat hy dienvolgende ook waarlyk moet aangebeeden werden.a>

„ Het eerfte Bock des tweeden deels handelt , van her rechtvaardigmaa-

kende.
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„kende Geloove, en het Kooningryke van Chriftus. Het tweede Boek 1™^
„handelt, van het onderfcheyd dat 'er is, tuflchende Wet en het Euan-

"

„gelium,en tulTchen een Jood en een Chriften. Het derde Boek handelt

„ van de liefde , vergeleeken zynde met het geloove , en de goede wer-

„ken. Het derde deel handelt, van de Weedergeboorte, het geeftelykc

„of heemelfche eeren, en van het Ryke des Antichrifts. Waar van het

„eerfte Boek handelt, van den ondergang des Weerelds , en de herftel-

>, linge deflelfs , door Jefus Chriftus } als meede , van de Heemelfche,
„ Aardfche en Onderaardfche Macht , van den Satan en Antichrift -, en

„eyndelyk, van onze overwinninge op den zelve. Ten tweeden, van de
„waarachtige befnydenifle, als meede van alle de overige , en nu reeds

„al vervulde verborgentheeden (Myfleria) van Chriftus , en den Anti-

„Chrift. Ten derden, van de bedieningen (Mimfieria) der Kerke Chri-

„fti, als ook van de kragt en uytwerkinge der zelve. Ten vierden, van

„de orde der verborgentheeden, ontrent de Weedergeboorte. Ten vyf-

„den ; zeftig teekenen van het Ryke des Antichrifts, en de openbaann-

„ ge deflelfs , die nu lanftaande, ja voor de deure is. Ten zefden j Eene
„Apologie, of verantwoordinge , aan Melanchthon , en deflelfs ampt-
„genooten, aangaande de verborgentheid der Drie-eenigheyd , (_My/ie-

„rium Trimtatis) getrokken, uyt de ftellingen en leer-ftukken der aloude

„Schryvers. Sanditis fchryft hem ook de Jhefaurus Anima Chnfttana
of Dejiderius Perrgrimts , toe , die eerft in de Caftiliaanfche of Spdanfche

raare , en daar na, bykans in alle de Europifche taaien is uytgekocmen,
met de tytel van , Schat der God-begeerige zielen , waar in alle de omftan-

digheeden, die Sanditis daar aan geeft , wel over een koomen. Alzoo
dat dit boek, dat over al zoo zeer bemint en gepreezen word , van dee-

zen verdoemden en tot ftof verbranden Ketter afkomt, het geene nu nog
een openbaare getuyge is , van zyne waare en diepe grond in 't Chrijten-

dom, alhoewel de Duytfche en Hollandfche overzettinge,van't Jaar 1678,
zeer vervalfcht,engelyk men zegt, t'eenemaalin verdachte fpreekwyzen

verandert is: zoo bout men dikmaalsde graaven van die geene op, welke
van de voorvaderen zyn gedood geworden .'

4 Wat aangaat de overige punten , zoo verhaalt men die in 't alge- Andere

meen aldus, van welke, by gebrek van zyne eigene fchriften, die van zyne "e"""
1"

aanklaagers onderdrukt zyn geworden ,hier niet verder van te zeggen is:

Hy heeft, naamentlyk geleert : Dat God , zoo wel in weezen ais m per'

zootien, eenig is. Chriftus is, voor zyne geboorte uyt Maria maar alleen

in de zin van God, beeldswyze (per ideamj geweeft. Chriftus werd God
genaamd , weegens de ontfangems uyt den H. Geeft, en van weegen de in-

wooninge der Goddelyke genaade en der zalvinge : Het Goddelyke weezen is

een deel van alle de Jchepzelen , en het is zelfs ook in de Duivelen : de kin-

der-doop is met nut, en diergelyke; waar by men nog voegd: Dat hy de

onjlerjfelykhad der zielen geloot bent heeft, de oude Joodfche kerke een ver-

kensfial genoemd, en Moies een lafterlyke bedrieger, enz. Maar op dat het Zyne

regts-geding, het welke hem hier na te Geneve is aangedaan, wat klaar-

der blyke,zoozyn'er nog eenige omftandigheeden aan te merken. Dee-
ze man dan was in 't Jaar 1553. daar naauwelyks aangekoomen , van
voorneemen zynde,om daar maar door tereyzenjmaarzoodra als Calvi-

tius het vernam , liet hy hem aanhouden, en in beflag neemen. Nu zyngevan

hadde hy kort te vooren noch in Vrankryk (alwaar hy uit Duitsland ge- '«L.
vlugt was, wanneer hem die van Bazel , na eene gehoudene te zaamen- cJivin™.

fpraak , hadden weggejaagt) een boek gefchreeven , en hy was daar over

te Vienne gevangen genoomen , dog kort daar op weederom ontllaagen

Aaaaa 3
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j"mdc geworc^en- Van waar hy een tyd lang door Italië over en weeder ge-

reid heeft, en eyndelyk te Geneve, in 't Jaar 1553- gekoomen is. Cal-

zyne vtr- vimts fchreef toen ter tyd aan Snlcerus : Ik loochene het niet ; dat ik het

t«"e"s " myn pligt geagt hebbe te zyn , deezen ver(lokten en ontembaaren Menfche te
servecus.

betoomen , p dat jyy niemand verder aanjleeke. En daar de Papillen haare

bygelovvigheid zoofcherp verdeedigen, daar behoorde de Chriftelyke Overig-

heid zig te fchaamen, dat zy de waarheid met beeter voorfiaat , aan wel-

ke God het zwaardgegeeven heeft, (h) In een anderen brief aan Farellus,

fchryft hy: Ik hoope , dat hy het ten minften met het leeven zal moeten be-

taaien! En aan het Minijterium te Frankfort fchreef hy : Zy zouden dog
Fn «yne de boekwinkels doorzoeken , en zyne boeken verbranden. Men heeft ook Ser-

°'en
' vettts toen ter tyd 200 goude kroonen , en een goude keeten, die hy by

zig hadde , afgenoomen , waar over hy nog aan zyne geregts-plaats ge-

klaagt , én gewag van gemaakt heeft , dat men daar wel droog hout , tot

brandftapels, vodr hadde konnen koopen. (1)

En voor- 5- Men ziet alzoo niet alleen uyt alle deeze omftandigheeden het voor-

hcm
m
óm°« neemen van Calvmus , om Servetus aan een kantore helpen , maar ook

brengen. Uy t Zyne eigene woorden , welke Hugo Grotins in een nog niet gedrukte

briefte Parys gezien heeft , waar in hy fchreef: Ik hoore , dat Servetus

alhier zal homen, om met my tefpreeken: maar ik zal myn beft, doen , zoo
ik by de Overigheid tets vermag , dat hy niet weeder leevendig daar afho-
me. Waar over Grotius gezegt zoude hebben : Dat de Antichnft niUal-
leen aan de Tyber, maar ook aan de Geneefze Zee, verjeheenen waftfk)
Gelyk als dan Calvmus ook zelfs verhaalt heeft, dat, als Servetus inde
gevangenis op hem haddegescholden , als ofhy hem onderworpen was ,hy hem
weeder na zyn verdienfte daar op ontfangen hadde. En na zyn dood noem-
de hy hem noch een Spaanfchen Hond , waar over iemand deeze verzen
gemaakt heeft :

Curtibifum, Calvine , canis? Tuus ejjicit ardor ,

Ne canis heit ! dicar , fcd miferanda cinis. (I)

oordeel Maar op dat het regtsgeding een beeter fchyn mogt hebben , zoo wierd

Godgtieci- 'er van buytenlandfche Godgeleerde , het oordeel gehaald , niet teegen-
dm

- ftaande de vrienden van Calvinus niet loochenen , dat hy zelfs het von-
nis gevelt, en den Raad daar toe bewoogen heeft, (ni) Ondertuflchen
hebben de Predikanten te Zurïch , Bafel en Bern , haare antwoorden,
gelyk als het in zulker Ketters regts-gedingen pleeg toe te gaan, inge-

leevert: welke deeze punten voornaamentlyk raakten: „ (i) Van Gcid.

„(2) Van de Godheid , het Goddelyke Weezen , en de zelfftandig-

,,heid. (3) Vandehoogheylige onnafpeurelyke Drievuldigheid. (4) Van
„het eeuwige Woord Gods. (5). Van de Menfchwordinge Chrifti.

„(6) Van de ziele Chrifti. (7) Van den H. Geeft. (8) Van de En-
„gelen. (9) Van des menfehen ziele , en van zyn geeft. (10) Van de

Gerechte „ dood-zonden. (11) Van den Kinder-doop. (n) Op deeze lieden haar

uytfpraake en goeddunken, is dan Servetus kort daar op den 27. 0£bo-
ber te Geneve leevendig verbrand geworden , als wanneer eenige beken-
nen, dathy, midden in de vlamme, Gods barmhertigheid aangeroepen
en gefchreeuwt heeft : Mifertcordia , Mifericordia ! En andere ftellen

,

dat hy altyd heeft geroepen : O God , behoud myne ziele ! b Jefu, gv
Zoom

(h) Voluin. Epift. & Rcfponf. Tomo m. Operum p. 1^3. (»') Ibid. pag. 1^4. ï'ff. Conf.
Sandius Biblioth. Anti-Trin. p. 8. (k) Vid. ex Sorberianis Aöa Erud. Lipfi An. 1694. p. iö->.

Sranifl. Lubieniecius. Lib. 11. Hift. Pol. Rcf. c. $. p. ioó. (/) Epift. ad Farellum I. c. p. 15-4.

Add. Lubieniec. Lib. 11. Hift. Pol. Ref. c. j. p. ioó. ex Calvini Comni. in A&. Apoft. cap. 20.

O) Vid: Ottius Annal. Anab. p. 1 16. (<*) Vid. Libellus Belgicus , De voornaamfte Hooft-
Kettcren Leidx 1608. Sandius 1. c p. 8.9.
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Zocnc des eeuwigen Gods, ontferm it over my \ Hv heeft ook wel drie uu- J" c ür'
r

.
o '

', , ,
tot MDC<

ren lang in t vuur rondsom gcloopen , en om dar her hout groen was,

beeft hy nar eerder konnen (rerven. Fatellus heeft hem alryd toegeroe-

pen, uat hy aan den eeuwigen Zoone Gods gelooven zoude. In't laat-

fte heeft hy zynen Geeft in de handen des Vaders bevoolen. Eenige ver-

zieren, dat hy met Godslasteringen heen geftorven is, welk bericht dan
ook van zyne vyanden waarlyk niet anders te verwagten was.

6. Nu is het bekend, dn Calvinus , in zyne hijhtutiones , te vooren
uytdrukkelyk geleert heeft, dat men dcnGodsdienft niet met eemg geweld
moeit voortplanten, maar dat de gesvtëtens véél eer van alle menfcbelyk ge-

weld vry moeften cv»; maar als het hier op de pradlyke zelve aankwam,
zoo gefchiede , buytcn alle bedenkinge, reegelregt het teegendeel , het

geene Calvinus ook in een byzonder boek zogt te verdeedigen. Zy-
ne vrienden maakten noch eenen grooten roem daar van , zeggende:

„Deeze groote Calvinus heeft Scrvetus op het allermagtigfte , met het Gronden

,, zwaard van Gods Woord, (veel eer des Schetpregters) ter needer ge- STmIv™

,, fl jagen, en weegens zyne vervloekte Godslafleringe , met de allerge-

„rec;tigfre leevens ftraffe geftrafr. Item: Servetus was onder de Papillen

„vy'iig ^eweeft, maar te Geneve heeft hy by Calvinus , het geweld der

„waarheid, en by den Raad eenen heiligen ernft beproefd, (o) De Lu-
theraantn keurden toen ter tyd deeze zaake ook voor goed , en preezen

Calvinus daar over, en in 't byzonder ook Melanchthon, weegens zyne Mdancfc.

zagtzmnigheid zoo hoog geroemd, die wel uytdrukkelyk aan hem , als Lm toe'

een allerlierrte broeder, fchreef : ,,Dat Gods Zoon in deezen iïryd zyn
„loon zoude zyn, en de Kerke zoude in haare nakoomelingen het hem
„nog dank weeten. Ik, fchryft hy , fpringe uw' oordeel in alles by:

„ik zegge ook, dat uwe Üverigheid regt en wel gehandeld heeft , dat

„zy deezen Godslafteraar in een ordentelyk Gerichte omgebragt heeft, (p)

Insgelyks ichreef hy ook aan Bullingerus : Ik keure uwe godzaaligheid en

oordeel voor goed , en verwondere my daar over , dat zommige deezen ernfl

laaken. (q) Hy heeft ook een geheel antwoord daar van opgefteld, (V)

daar Calvinus zig ook op heeft beroepen, die zig desgelyks ook met de

uitfpraake van Bucerus getrooft heeft, door dien deeze op den Predik- *»« v«
iloel gezegt hadde: Dat Servetus waardig was , dat men hem het ingewand

ttythet lyf haalde ! Op deeze , en van de anderen , als Beza , Aretius

,

Mufculus , Bullingerus, enz. haar goedvinden , beroepen zig de voor-

vechters ook. Qs)

j. Dog wat onder die , ook anders bloedgierige , kettermeefters der ErEemis

Papiften, van dit bloedig bedryf, geoordeeld is, zulks kan men genoeg Zt°el^

uit haare fchriften zien. Terwylen zy niet alleen by haare geweldige ^"
ri

hl"

procedr.uren, teegen de Hugenooten , in Vrankryk en elders, altyd dit

voorbeeld hen voorgeworpen : ft) maar ook van de zaake zelfs uyt-

drukkelyk gefchreeven hebben : „Dat men zig verwonderen moeit,

„niet alleen daarom, dat Calvinus niet beeter was als zy, maar ook daar

„deeze Euangelilche niet wilden , dat men de ketters zoude dooden ,dat

„ Calvmns in teegendeel deeze zyne daad zoodaanig oppronken wilde,

„dat hy zelfs ook de gantfche Hiftone in openbaare fchriften vervat en

„geleerd heeft, dat men de ketters met den zwaarde moeite regten. Zoo
„ilandvaftig is de nieuwe Euangelilche leere ! Sleidanus beltraft deeze

„dood wel niet, maar hy zal die ook niet pryzen,zoo het fchynt, wan-
neer

(o) BezaEpift. xxci. p. 319. Dan. ChamierTo. 11. Panftrat. Lib. 1. c. f. §. 4. (p) Inter

Epifl. Calv. p. 197. P. 1. p. 416. & Difp. Seleö. P. 111. tit. de Hxref. (?) Ib. p. 236. (r) Conlil.

& Rcfp. per Pezel. edica P. 11. p. 205-. (j) Epift. p. if4. ad Sulcer. Conf. Voëcius Polit. Eccl.

(t) Vid. Auctor, der monatl. unterred. An. 1693. p. S23.
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„ neer de Paus of de Catholyken zulk een dood de ketters aangedaan

„hadden. («) Zoo hebben ze ook deeze daad, by de voorgevalle ftryd

,

aangaande de ftraffe der ketters altyd weeder opgehaald. (V) By de an-

dere is Calvinus hier over zeer gehaat geworden , (?} en hy heeft de tee-

genwerpinge altyd moeten hooren, in 't byzonder van &cRemonftranten>

Socmiaanen en Gjuaakers , gelyk ook van Dirk Koornhert , in zyn Trac-

taat van 't Ketter-dooden , en in het verweerfchrift van Cafpar Koolhaas

en andere: by welke men deeze en diergelyke erinneringen vind, dathy

tegelijk aanklaager en Regter teegen Servetus isgeiveefi. (s) Ja men kan

zig op zyne gegeevene onderregtinge , aangaande de leere van Servetus,

ook niet verlaaten , maar men wil wel zeggen , dat hy de Papillen aangeport

hadde , om zyne eyge navolgers des te gerufter na den brandftaapel te ge-

leyden. Deeze voelden nu de ftraffe wel, door dien de onfchuldige Ser-

vetus van haar verbrand is geworden , die haar echter geen leed altoos

aangedaan hadde , maar alleen door Geneve hadde willen reyzen , dog
die van goede vrienden aldaar opgehouden wierd , op dat hy Calvinus

eens mogt hooren prediken , enz. (Y)

8. Ltelius Socinus , een heymelyke navolger van Servetus , is toen ter

tyd by het verbranden van Servetus geweeft , en daar over zoo zeer ge-

ergert geworden , dathy, in 't Jaar 1554-, teegen de uytgegeevene ont-

fchuldiginge van Calvinus een fcherp gefchrift , onder den naam van

Martmus Prellus , heeft laaten uytgaan , op de wyze van een t'zaamen-

fpraak tuffchen Vaticanus en Calvinus , welke hier na dikmaals herdrukt

is. Ook heeft, in 't zelve Jaar, Sebaftiaan Cafiellio , welken Calvinus

ook met geweld weg gejaagt hadde , een Farrago uytgegeeven met eene

voorreede , onderzoekende , of men de Ketters vervolgen mag ? Doch ik

zal de fchriften van Socinus zoo aanftonds , na vereifch van zaaken , ge-

denken, wanneer ik nog maar van zommige andere eenig gewag zal heb-

ben gemaakt , welke desgelyks een geweldige dood , over deeze leere,

hebben moeten lyden. Onder de leerlingen van Servetus was ook een

Italiaan, genaamt Valentmus Gentilis van Confenza uyt Calabne van ge-

boorte. Deeze hadde , by eene ontftaane vervolginge , ook uyt Italië

moeten wyken, enhywas, neevens meer andere, te Gfwregekoomen,
alwaar hy ook zulke meeningen, die van de gemeene leere afvveeken ,met
monde en fchriften , verder uytbreyde, maar door dien hy met vreeze aan-

gedaan wierd , by eene voorgevalle teegenfpreekinge , onderfchreef hy eene

belydeniiïe , by de Predikers , aangaande de Drievuldigheid , in 't Jaar

1558 opgeftelt , en hy geraakte alzoo vry. Maar, wanneer hem zyne
andere meedegenooten , en inzonderheid , Joannes Pattlus Alciatus, en
Georgius Blandrata, daar over berifpten , zoo herriep hy deeze on der-

reekeninge, dog hy maakte zig met eene van Geneve weg, en trok naar

Vrankryk, daar hy zich een tyd lang in 't Dauphmé ophield. (Ju) Ten
laatften kwam hy weeder in Siaitzerland', in 't Jaar 15 66, en hy wierd te

Bern gevangen ingebragt > daar de Predikanten een tyd lang met hem
difputeerden , na dat hem een Amptman aldaar , uyt vreeze , aange-

bracht hadde, met die gedachte , dat men hem niet aan 't leeven zonde
koomen. (f}

(«) Laur. Sur. Chron. p. 276. (x) Joh. NafT. Euangel. warh. pag. 65-. & 143. Spondan.
Annal. Contin. 48. & f 2. & alii. (y) Thuan. Lib. xn. Hilt. pag. 241. (z,i Protoc. des ge-

fprachs zu Leward. prsef. ex Actione 36. (a) Rob. Barclay Apolog. p. 379. Jerem. Felbinger

ap. Benthem. Holl. Kirchen Staat. pag. 907. Uytenbogaart Kerk. Hiltor. Part. 11. pag. 74. 76.

(b) Cloppenburgius 1. c. p. 1142. Beuediéhis Aretius Hiftoria Val. Gentilis & ex eo Steph. Cur-
cellxus Quatern. Difput. adv. Marefium §. 118. p. 219. (c) Ottius Annal. i. c. p. 144. Lubie-
niecius 1. c. p. 197.
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9. Zyne leere werd op de volgende wyze verhaald: God de Vaderwas J™^
maar alleen de eenige waare God. De Zoone is Deus eiTcntiatus , ofvan
den Vader tot een freezengemaakt: De Vader , Zoon en H. Geeft, waren "" ""'

drie fubftantien , ofdriezelfftandige weezens , en drie eeuwige Geeften, maarde Viade

Vader wasgrooterals de Zoon en de H. Geeft, en ook voor de Zoonegeweeft. De «°dh
^
id

Vader alleen is een Spiritus iytv^©-, of ongefchaape Geeft, en de Schepper, cha»»^

maar de Zoon is vit God , op eene onmtfpreekelyke wyze voortgekoomen

,

die den wille des Vaders ook uitvoert , enz. Het Symbolum Athanafii ts

Sophiftifch ingefteld, en het maakt wel vier Gooden , het verfcheurt ook

den Heere Chriftus in veele deelen. Item , hy heeft in 't Jaar 1562. op
een Synode bekend: Dat Godin de diepte der eeuwigheid, een zeertreffe-

lyke Geeft voortgebragt heeft, die hier na in de volheid destyds menfch ge-

worden ts. Hy heeft ook de fpreuke van Tertullianus byzonder gepree-

zen: Futt tempus, quando filius non fuit: (daar is een tyd geweeft , dat dlnb^uÓ

de Zoon niet geweeft is.) En die van lgnatius : De Zoon is met zonder ** Sth"(t -

begin. Hy zelfs zoude in een voorreede aan den Kooning van Poolen

geklaagt hebben: Dat deeze onheilige en onbequaame woorden of termen

tn de kerken ingevoert geworden waaren , als perfona , eiTentia , unitas ,

trimtas , é/xooCai^ enz. waar door alle de Goddelyke geheimeniflen ver-

keert , en de eeuwige God , beneevens den Zoone en Heiligen Geeft ,

t'eenemaal onbekent gebleeven waaren. (d) Zyne bel ydenifle, aangaan-

de de Drie-eenigheid, heeft hy met eene voorreede aan de kinderen der

Kerke uitgegeeven. En om deeze dingen is hy dan te Bern , in 't Jaar onthoofd

1566. den 9. September, onthoofd geworden : en dat nogmaals op het
teB"n '

aanporren van Calvinus, die de Overigheid daar toe opmaakte, (e) Want
alzoo verklaaren by na alle de Schryvers, maar niet als Hornius, die fchryft,

men heeft hem verbrand, (f)

10. Daar zyn 'er nog al andere van deeze lieden , onder de Gerefor- And«e

meerde, ontrent dezelve tyd, omgebragt geworden. Bullingerus fchryft d«°d°
d
o"!

in 't Jaar 1554. aan Calvinus. Daar was een Ebioniet uit Italië, Tittanus
r

d
e

e

f°rn5ect*

genaamd , te Zurich gekoomen , die buiten alle twyffeL met vuur ver-

brand zoude zyn geworden, by aldien hy zyn gevoelen niet haddewee-
derroepen : echter hadde men hemgegeefTelt, enuythet Land gebannen.

Want, zegt hy daar in , men moet de goddelooze en lafterlyke lieden

niet alleen vermaanen , maar ook opfluyten , en aan 't leeven ftraffen,

waarom ook God het heilige voorneemen van Calvinus (met Servetus)

zoude byftaan. (g) Ook werd 'er verhaald , dat 'er in de Paltz eene, met
naame Sylvanus, op het aanftooken van Beza , onthoofd is. Item, dat

de Gereformeerde in Engeland, onder de regeeringe van Koning Eduard
de zefde, een zeeker Arriaan , genaamd Georgius Parifius , leevendig

verbrand hebben , en zulks wel , gelyk als een Papift daar by voegt

,

vlak teegens haare eigene verdigtte zagtzinmgheid en meentnge aan , naa-

me!) k , dat zy geen geweetens-dwang in 't geloove lyden willen, (h) Deeze oord«i

mag ligt wel dezelve geweeft zyn, van welken een ander fchryft , dat
™

hy het Photinianifmus zoude bekent hebben , de Univerfiteiten uytge- ttn

lagchen , en dezelve werkplaatzen van alle Sophifterye genaamt , geene
fluytreedenen of inflantien hebben willen toelaaten , en altyd in_den mond

II. Deel. Bbbbb zou-

(d) Vid.C.Sandius Hift.Eccl. p.417. & inBibliotheca Anti-Trinitat. p.26. &Part. 11. p.107.
Conf.Thuanus 1. xxxnx.fine. Bcia lib.de Val.Gcntilis perfidia, Genevss 15-67. &Epift. pag.10.
Hornius l.c. p.348. Calvinus impietasVal. Gent. deteöa. Genevae 1 f67. (e) Iidem H.cc.&
Ottius Annal.p. 144. Thuanus 1. xxxux. Chamier Panftratia. Tomo 11. 1. 1. deTrinit. cap. 4.

Aretius inHiftoria lingulari. (ƒ) l.c.p.349. (g) Epift. ap. Calvinum Volum. Epift. pag. 197.
(b) Hift.Eccl. Goth. 1. u.c.f. fcéi. 1. §.13. p. 783. Lubicniecius 1. c. p. 108. Nic. Sanderusde
Schifm. Anglic. 1. 1 1. p. 263.

van de U-
niverfitei-
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zoude gevoert hebben : Zoo 'er drie perzomen zyn , zoo zyn 'er ook drie

Gooden , gelyk ah drie menfehen , en in deeze meeninge is hy tot in zyn
dood toe, volftandig gebleeven , en te London verbrand geworden,

(f)
Eeven zoo is ook Jacobus Palaologus 3 in 't Jaar 1585. te Rome , en nog
een ander te Norwich, in Engeland, met naame Matthzus Hamand, in

't Jaar 1579. ^en 20 - Mey , verbrand geworden , om dat hy de Godheid

van Chrijtus , en van den H. Geeft , gelyk och bet gebruik van den Doop , en

der Sacramenten, zoude verworpen hebben. Eenander, genaamd Herman
van Fltkwyk, is te Brugge , in Vlaanderen , in 't Jaar 1569. ook ver-

brand geworden, (k) En dit waaren maar eenige weinige voorbeelden

van die geene, welke om deeze leere hetleeven gelaaten hebben: van de

andere heeft men ten minden de Boeken verbrand, als men haar zelfs niet

magtig konde worden. (/)

1 1, Onder de leerlingen van de gedagte Gentilis werden ook geteld,

Gregornts Pauli, Jacobtts Palaologus , Joannes Panltis Alciatus , en in

't byzonder Matthatis Gribaldus. Deeze laatfte nu was een Rechtsge-

leerde, en een heel oud zoldaat onder deeze lieden, gelyk als hem Beza
noemde, (tn) Welke dan ook daar onder teld den booven befchreeve-

nen Bernardmus Ochmus, en een beroemden Artz , genaamd Georgius

Blandrata. Deeze was ook een Italiaan van Saluzzo , een ftad in Pie-

mond, gebooren, en hy wierd om de leere van Servetus , uyt Geneve
verdreeven: daar na kwam hy in Poolen , en wierd des Koonings Lyf-

Medicus en geheyme Raad , dewyle hy zeer gelukkig in zyn geneezin-

gen was. Waarom Calvinus uyt fpyt aan de Predikanten in Poolen

ichreef : Zy deeden hem zoo groot eene eere aan, als of hy een Engel, uyt

den Heemel gekoomen, was , daar hy dog by andere volkeren niets geacht

wierd. C») Niet te min befchutte hem de Vorft Nicolans Radzevil ,zond
hem op een Synode der Gereformeerde, in 't Jaar 1561. alwaar hyzyne
belydenuTe aldus afleide , en daar over eene getuigenis bekwam : „ Ik

, 5 bekenne, dat ik geloove, aan eenenGod den Vader , aan eenen Jefus

„Chriftus , zynen Zoone, en aan eenen Heiligen Geeft, waarvan een
„ieder weezentlyk God is. Ik vervverpe de veelheid der Goden, dewy-
„le wy maar eenen God hebben, die in weezen ondeelbaar is. Ikbeken-
„ ne dat 'er drie onderscheidene vwó^Atns, of zelfftandige Weezens zyn

,

„en Chrifti eeuwige Godheid en generatie. Ook een Heiligen Geeft,
„als waarachtige en eeuwige God , die van beiden uitgaat. (0) Hierin
zoude hy maar alleen geveynft gehad hebben, gelyk men hem nageeft. (V)
Ondertuffchen zoude Gentilis zelfs met hem niet te vreede geweeftzyn,
en gezegt hebben : Dat hy de dwaalwgen van Sabellius en Samofatenus
aangenoomen hadde. (q)

12. Door deezen man nu is deeze leere byzonder fterk in Poolen in-

gevoert en voortgepland,terwylen allenkskens veele andere zig 'daar toe

begeeven, en onderde voornaamfte veele Befchuts-heeren gevonden heb-

ben, (r) Over Francifcus Lismamnns werd in 't byzonder geklaagt, dat

hy zig meeft regtgeloovig verklaart , maar teegen de termen , trim-

tas , perzoon en diergelyke , zeer pryfielyk gefprooken heeft , dat die

uyt de Scholajlyke Godgeleerdheid van Lombardns gefprooten , en maar

alleen dekzels of duyftete reedenen waaren. (s) De andere Leeraars van
dee-

(»') Scultetus in Vita fua p. %$: (k) Ottins 1. c. p. 1 67. BcmhcntHollandfchen Kcrken-flaat. p.

878. SandiusBiblioth. Anti -Trin.p.^S. (/JlVid.HorniusHifr.Eccl.p^ó?. («s)Epift.r.xxxi.p. 3Z9.

Conf.Sandius l.c.p. 17.&28. («) Epidad Vilnenfcsap.Joh.Lictum Hi(t. ünrv. p.392. (0) Rc-
genvoltcius Hift.Eccl.Slavon.1. t.p.8f. (#) Idem &p. 86. (a) Sandiusl.c-p.42S'. &inBibl.p.

z8. ConfKippingiusSupplem. H.E.Pappip. y^.&omninojoh. StoiniusT;-:>. Hïltor. Orig.Unir,

Polon. p. i84.ieqq. (r) Regenvolfcius l.c.p. 87. ("y) Ibid.
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deezen aanhang, moet ik nu voorby g.vin , de Geleerde konnen haar by J
ur Mr >-

Sandius vinden, en de andere zullen niet veel met haar Kegiiter gcdient

zyn, nademaal de aanmerkenswaardigfte nu al zyn befchreeven. En na

dat deeze menfchen zig een tyd lang onder de Gereformeerde opgehou-
den hadden, zyn zy eindelyk in 't Jaar 1562. in eene t'zaamenipraake,

van deeze afgekheyden , waar op ze altyd meer toegenoomen zyn , en
zoo wel uyt de Predikanten , als andere , zeer veele aan haar getrok-

ken hebben. (7) Toen ter tyd is Faujlus Soanus ook in Poolen gekoo-
men, van welken , en zyn oom , Lalius Socmus , noch iets te zeggen

valt.

13. De oude Socinus, naamelyk L*a?lius , was ook een Italiaan van teevenvan

Siena, in 't Florentyns gebied, geboortig, die al van het Jaar 1547. af, s^nÜs.

en het 2 2. Jaar van zynen ouderdom, door Vrankryk , Et/geland , Hol-

land, Dnytsland en Fooien, gereyft heeft , tot dat hy zig eindelyk in

't Jaar 1551. te Zurich heeft needer gezet («) Op deeze reyze is hy z>n ver-

in 't Jaar 1550. te JVittenberg geweett , en onder den Rcltor , Doctor wiL"
joan. Vorjlerus , ingefchreeven , daar hem dan Melanchthon aangenoo- h"°'

men, en drie gantfche jaaren lang gehouden heeft, om dat hy zag, dat

hy eene groote begeerte hadde, om de ilrydigheeden van dien tydgron-
delyk te onderzoeken. (,v) Wanneer hy nu te Zurich kwam, zoo woon- Tezurich.

de hy by den Geleerden Conradus PelUcanus ,en hy heeft metdebekend-
fte Proteftanten , als Melanchthon , Brentius , Mufcultts , Bullivgerus , Mar-
tyr , Zanchnis en Calvinus zelfs veele Brieven gewiflelt. Om dat zy hem
weegens zyne gaaven, zonder twyffel, zeer geacht hebben, (y) Onder-
tullchen hadde hy zyne byzondere meeningen al vry wel weeten gcheym zyn loos-

te houden, welkers oorzaake men bybrengt , om dat hy voor het vuur «rborgeh-

bevreeft was , daar inne hy nog onlangs Servetus hadde zien verbran-

den, (z) Maar men klaagde , dat hy ongelooffelyk bequaam gewecji

was, om een hoop knoopen te moopen, en dan nog teegen te fpreeken. Men
heeft ook niet eer zyne ketteryen vermerkt , als na zyn dood. (#) Hy
hadde zig ook dikmaals , als men hem perfte , reedelyk regtgeloovig

verklaart, echter hier en daar ook wel wat onder gemengt, waar over hy
egter altyd verdagt bleef, evenwel kon men hem zoo opentlyk en met
eenigen ichyn niet bykoomen. (b~)

14. Maar elders heeft hy zig , in een byzohder gefchrift, in 't Jaar zynebe-

1555 , aldus verklaart. Hy hielt de oudjte Symbola , rf/j het Apoftolifche, llTdT

Niceenfche en Conftantinopolitaanfche , in eere , zoo zeer hy kondc en
s >'mbob -

behoorde. Hy loochende ook met de onver/iandige gantfeh niet , dat die van d<=

woorden, trinitas, perfona, *\1^3B?a<nf, confubftantialitas , unio, diftin- woorden

£tio, en diergclyke, nu niet eerjt verzonnen, maar wel 1300 Jaaren la?,g JS^éni

gebruykelyk waaren geweejt. Dog hy wilde deeze veel eer goed keuren

,

wanneer men het Euangelifch en Apoftolifch geloove , ook met de woorden

van Chriftus , der Apollelen en Euangeliften zelve verklaarde. Dog hy

loochende echter niet , dat die termen voor de Vaders noodig geweeft waa-
ren, om de Catholyke here des te aanziemlyker voor te Jlellen. Veel minder

trekt hy den grond der Chriftelyke leere in twyffel , welke by alle rechtge-

loovige gewis moefi zyn, en hy wilde wenfehen ,dat het hem maar regtzee-

Bbbbb 2 ker

(0 Idem 1. c. p.89. Conf.omninojoh. Stoinii Epit. Hiftor. Originis Unitar. inPolon.annexa
SandiiBiblioth.p. t83-feqq. Wiirowat.ibid.pag.209.feqq. Stanill.Lubieniecius l.i. Hiftor.Ref.

Polon.cap.y.&l.n.c. i.lcqq. ibidem. («) Cloppenburgiusl.c. &auclor VitseejusapudSandium
Biblioth. Anti-Trinit. (x) Suevus Hiftor. Acadcm.Wittenb. ad h.Ann. Joach. Camerarius V'ita

Melanchthon.cap.xcix.p.344. Hottinger.lococitando {y) Cloppcnburg.l.c. (z.) Kippingius

l.c.p.jó. (a) Bc7a Epift.LXXXi.p. 329. {b) Vid.Epitf.JuliiMediolan.ap.Ottium Annal.Anab.

p.120. öcalisap.HottingerumH. E.Sec. xvi. Part. v.c.3.p.4il.leqq. Vid.omnino5and.iusl. e,

p. I9.feqq. & §am.. Przipcovius in Vita,
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Io"mdc. ker gemaakt wierd , dewyle hy niet daar overJlreed , dat de Vader eeven
die geene zy> als de Zoon en de Heylige Geeft.. Hy beelde zig geene drie

Jehovah ofgelyk-weezentlyke Gooden in. Hy verdeelt Chriltus met , maar
hy laat een perzoon toe -, maar hy vreesde voor onbedagte koppen , en w.igte

zig daarom, voor alle fchaadelyke paradoxen of wonderfpreuken , hy ont-

week ook alle doolingen der Weederdoopers ; de leere van Servetus , en het

gantfche Arrianifmus verdoemde hy , en had 'er een affchrik van. Hy had
geen verlangen naar een eemge nieuwe zoort van leere , maar alleen na dat

geene, wat hem ter zaaligheyd noodig was , en hy wenfchte , dat men de

waarheid daar van daagelyks meer en meer mogt bewyzen,en dat zulks van
de Godgeleerde eenpaariglykgeleert wierd, op dat hy zynen God met liefde,

des te kragtiger mogt aanhangen, en alle die woorden-twi/leryen , en ftry.

digheeden over meerlingen , fcherpzinnige vraagen , en verwerringen moqt
verlaaten, en daar teegen m de eenvoudigfie waarheid zoude konnen ruften.

Ten laat/len bid hy , de vryheid te hebben , om in de erkentenis van Godde-
lyke dingen , befcheidentlyk en eerbiediglyk verder te moogen onderzoeken f

door dien dog de Leeraars, met alle de plaatzen der H. Schriftuure , en hy

zelfs nog veel weymger oploffen konde. (c)

daarom 15. Deeze maniere van verklaaringe en belydenifTe, welke hy altyd,

vlrbnnd" met eene byzondere gemaniertheyd en befcheydenheyd voort kon bren-
of gedood

ge0j js <jan Qok een groote oorzaak geweeft , dat men hem niet met ge-

weld, en ftraffen, eeven als de andere, heeft aangetaft. Waar by no<*

kwam , dat hy , aan de Switzerfche Predikanten , van Italië door een
Wittenbergzen Minifier , byzonder hoog aangepreezen was, als een zoon
zynde van een voornaam man en van een Regtsgeleerde , die Mananus
Socinus geheeten was, (d) waarom men hem ook wat beleefder hande-
len moeft. Maar men ziet verder, dat hy, met de zelve Godgeleerde ,

over zeer veele punten gedifputeert heeft , waar van ik maar eenige, tot
Andere eenproef, hier zal by voegen : „Hy kon niet zien, hoe dat door de Sa-
ztrne ter- A -* *~' 11 f> iiii 1 1 r

, cramenten , als door een zeegel , de Goddelyke beloften verzeegelt

, wierden. Hy vond niet in de Schrift , dat deezen naam des zeegels,

,by de Sacramenten , waarachtiglyk en eygentlyk geftelt wierd , of
,dat God zyne beloften met eenige menfchelyke handelingen ooit hadde
, beveiligt. Hy hield het daar voor, dat het woord tot onderrechtincre

,gegeeven was, maar de Sacramenten , tot eene getuygenifle , dat men
, onderrecht was. Men fchreef de Sacramenten al te veel toe , enz. Zy-
ne andere meeningen zyn uyt zyne fchriften zelfs te zien, wanneer zeby
der hand zyn. Alhoewel zyne ftellingen ook niet altyd oprecht verhaalt

werden , en men ook nog aan eenige fchriften van hem twyffelt. Want
de uytlegginge over het eerfle Cap. van Joannes , willen eenige aan Fau-

flus Socinus toefchryven. (e) Dog andere aan Lahus : ten minften vol-

gen de Socmiaanen deeze verklaaringe hier in na. Daar is ook een klein

trattaat, van het gezag der Heylige Schriftnure , van Conradus Vorflius,

in 't Jaar 1611 , uytgegeeven , het welke de Bazelfche Godgeleerde

,

in 't Jaar 1592 , uytgenoomen in drie punten , voor goed gekeurt heb-

ben, en dat de Papiflen ook voor goed hebben aangenoomen , in meenin-
ge, dat het de Je/uit , Dominicus Lopez , gefchreeven hadde. Tot dee-

ze heeft zich Faujlus , in zyne brieven, bekend , gelyk als hy ook noch
in de Sociniaanfche Catechifmus in 't Artykel van de H. Schrift, aange-

haald word.

16. Maar hy is zeer jong, ia het 37
fte Jaar van zynen ouderdom , in

't Jaar

(e) ApudH0ttingeruml.cp.421.feqq. (d) Ib. p. 4ff . fcqq. (e) Vid. Leidekker, ad Hornii
Eccl.Hilip.349. Boihornius Lep. 114?. Conf.omninoSandiusinBiblioth. Anti-Trinit.

zyne tee

genwerpin.
gen van de
Sacramen-
ten.
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't Jaar 1562, gefturven, als wanneer zyn broeders zoon, F.wflus , zy- jaarM».

ne fchrifteo tot zig heeft genoomen , die dan hier na , zonder of ook
'" M,K '

met zyn naam , zyn uytgegeeven. Door deezen laatften nu is het Soci- &«.""«

ntanijmus, byzonder in Poolen en Zeevenbergen zeer uytgcbreyd gewor- ÏÏSsÏÏ?

den, alzoo, dat hy zelfs ook , in 't Jaar 1594. , op de Umverfiteit te ""^
Crakau, ondernoomen heeft , een openbaare reeden-twift,^C/?n/?0JVr- ™"«-

vatore, (van Chriftus de Zaligmaaker) uyt te geeven , daar veel over te pSicnea

doen was. Nog te vooren hebben , in 't Jaar 1568 en 1569 , te JVeif- ll^"-

fenbnrg, in Zeevenbergen ,eenige Predikanten, verfcheydene zulke fchrif-

ten uytgeftrooit, en zig Dienaars der Gemeenten genoemt , 12;elke , van
eenen God den leader , met eikanderen over een /temden. Te Klaufenbnrg r^eingt

predikte toen ter tyd Francifais Davidis , die met Blandrata , te Weif- soanm!

fenburg , in llryd geraakte , over de aanbiddinge Chnfti , welke de eerfte loo- ch^ui"

'chende, tot welkers bylegginge bauftus Socwtts, iiï't Jaar i5 77,ingehaalt «"b«Min.

wierd , daar over kwam dan Davidis , op het bevel van den VoriV van
Zeevenbergen, inhegtenis, en hy ftierf ook in de gevangenis, het wel-

ke daar na aan Socinus dikmaals teegengeworpen wierd. Hier op begaf

zig deeze weederom naar Poolen, daan nog verfcheydene andere fcheunn-

gen onder deeze lieden ontdaan waaren, en hy ftierf eyndelyk, in 't Jaar socini

1604, na dat hy verfcheyde leerlingen na gelaaten had, waar onder vee-

Ie Saxen, en geweezene Lntheraanen bekent zyn , als Chrijlophorns O-
Jterodtis van Gofzlar, Johannes Volkelius van Grimma, Valenünns Smal-

cms van Gotha , Johannes Crellius uyt Frankenland , enz. Inzonderheyd

hebben zig de meefte Anütrinitara na de nieu geboude Stad Rakau be- Raiundd

geeven , alwaar ze hier na veele van haare fchriften hebben laaten druk- ncn'woo-

ken , waar van in 't volgende boek licht meerder zal te zeggen vallen, (f)
ninR -

17. Om nu de leere van deeze lieden in 't byzonder te verhaalen, zulks °veri?«

zoude alhier veel te wytloopig zyn, en het is ook,behalven dat te voo-

ren, gelyk ook in de ftryd-boeken overvloedig genoeg gefchied , alhoe-

wel ook hier in , niet altyd naauwkeurig en opregt genoeg , volgens haare ey-

gene meeninge en uytdrukkinge , zoo als zulks de oogen-fchynelykheid

zelve, en de naauwe vergelykinge van haare , met haare weederleggers fchrif-

ten, genoeg te kennen geeft. Dit blykt, ten minften uyt haare voor dee-

zen bygebragte belydeniffen , dat de andere leer-punten allereerft, na die

tyd, in de i7 dc eeuwe, omftandig van haar zyn voorgedraagen , dog toen

ter tyd, maar meeft de leere van de Godheyd raakten. Insgelyks ook ,

dat ze zig wel het meefte aan de in de Godgeleertheyd ingevoerde fchool-

fche termen geftooten , en liever gezogt hebben , met de woorden der Schrift

zelve te fpreeken. In welke meeninge haare vervolgers doorgaans geblee-

ven zyn, van welke ik maar een eenige hier nog by brengen , en alzoo

haare Hiftorie daar meede befluyten zal: Het Artykelvan de Heylige Drie- c^w*
vuldigheyd ,het welke zommige menfehen zoo zeer gehaat maakt , was billyk FchryvW"

met Gods eygene woorden te befchryven , voor zoo verre het voor noodzaake- hèjd?
0d"

lyk ter zaaligheyd geacht werd te zyn. Laat ons van God den Vader , Zoon,

en Heyhgen Geefi dogfpreeken, gelyk als zy van zig zelfs fpreeken , dewylc

het regt is, dat men van God niet anders als alleen met Godfpreeke. Laat
ons niet alleen de gevolgen en heimelyke meeningen wegdoen , die in eens an-

ders herffenen gebooren zyn, maar ook die SymboXz, welke van verfcheidene

menfehen , buyten de Schrift gemaakt zyn , het geene ook des te billyker by die

geene behoorde geacht te werden , welke teegen de oude inzettingen van men-

fehen alleen maar op de klaare Schrift dringen, (g) In 't volgende boek , zal

de Leezer hiervan meerder vinden. Bbbbb 3 HET
(ƒ) Vid. omnino Regenvolfc. 1. c. p. 84. feqq. 86. 89. feqq. Beza Epift. p. 331. Thuanus Lib.

xxxux. p. 180. SandiiiG Lib. 111. p. 430. & Append. p. 89. & plures. (g) Jonas Schlichtingius

Notis in Grotii votum pro pacc proleg. p. 17.
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HET VIER-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de overigepartyen , ah de Tapijten en Grieken > in '/ OoJIen

en Wejien : gelyk ook , van den toefiand der Jooden ,

in de Zejiiende Eeuwe.

N
§. i.

'Ademaal wy dan alzoo de voornaamfte partyen der zoo genaamde
Chnftenheyd kortelyk overloopen hebben , zoo moer het nu van

ons nier geeyfchr werden , dat wy nog een byzonder verhaal van het

Paufdom zouden doen, naamelyk, zoo als het in de voorgaande eeuwen

Gefcw daar meede geleegen is geweeft. Want behalven dat de gefchaapenheid

S«p7u
d
- dcflelfs hier vooren van ons genoeg hier en daar aangeteekent is, daarwy

doms in de in
;

t eer/Ie hoofd/luk, het leeven der Pausen en haare geleegenheyd ver-

we,'

e

haalt hebben , en ten deele , in de volgende boeken , by de Hiftorie der

Reformatie , gelyk als wy ook, by de gehoude t'zaamenfpraaken , de el-

lende van die menfchen bekent hebben , zoo zyn 'er ook van deeze ftof-

fe , by na ontallyke boeken , zelfs ook in de Duytjche taaie , uyrgekoo-
men. Alhoewel waarlyk ook hier in wel meenigmaal te veel gefchiedmag
zyn, overmits al in L^^myden , veele haar Chriftendom daar in zogten,
dat ze op den Paus en de Munmkken fcholden: want, alhoewel de jam-
mer in 't Pausdom onbefchryffelyk groot is geweeft , en nu nog is ; zoo
heeft nochtans God daar onder ook nog altyd de zyne gehad , en die by
alle uytterlyk gevaar en verleydinge bewaart. Oprechte Hiftory Schry-
vers merken ook zeer wel aan, dat 'er midden onder die groote duyfter-

Andere nis , nog altyd regtfchaapene gemoederen gevonden zyn , welke ten dee-

lnd«.
"r

Ie, de gemeene grouwelen ingezien en beklaagt, en ten deele , iets bee-

ters en Jondamenteetders gekent hebben. De getuygen der waarheyd , in

de voorige eeuwen, bekragtigen dit ook overvloedig. In deeze zeftien-

de Eeuwe zyn ze by na niet te tellen geweeft, door dien 'er nog al veel

meer van haar , door den grooten opftand teegens den Paus aangeport,
en gelyk als uyteenduyftere nagt opgewekt en opgeroepen zyn geworden,

onzydigs 2 - Echter zyn die geene, welke zoo geftelt zyn geweeft, niet alle vol-
stede, koomen doorgebrooken , zoo zeer dat ze zich , opentlyk en uytterlyk,

van 't Pausdom t'eenemaal afgefcheyden , en tot een zeekere andere par-

tye begeeven hebben. Daar moogen wel veele Munnikken , en andere ,

Verborg-- in 't heimelyk zyn blyven fteeken, welke God alleen, zonder eenig aan-

Hecren. zien van menfchen hebben aangehangen, en alzoo noch veel minderden
Paus , van welke ons aireede hier booven , in 't XXII. Hoofd/luk veele

voorbeelden voorkoomen. Zoo weet men ook uyt de Hiftorien van ver-

fcheyde geleerde , wyze en aanzienelyke perzoonen , die met de Prote-

ftantetii een naauwe verbintenifle en vriendfehap gehouden hebben, en die

ook wel haare meeninge , teegens de Hiërarchie , en andere taftelyke

Bekentenis misbruyken geuyt hebben. . Ja men weet ook wel uyt de XVI. Eeuwe,
ïéylook van verfcheyde , in het amptgenootfehap der Cardinaalen zelve , welke

cardmaa. zig hier ontrent wyzer en vryer aangefteld hebben , als zulke lieden in
lcni

't gemeen doen. Men reekent dan hier onder, Cafparus Contarenus , Re-

Blonder gtuüldus ^Polus , en in 't byzonder , Jacobus Sadoletus. (a) Veele Prote-
''

jianten pryzendeezen laatften zeer , om dat , behalven zyne fchriften zulks

uyt-

{a) Vid. Seckendorf. Hift. Lutheri prsef. p. C. 2.

Sadolecus.
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uytwyzen , hy het ook waardig is geweeft. Hartog Georg van Anhalt J»r MD-

kende aan hem een zeer goed gemoed , het welke de goddeloosheid
der Geeftelykheid in 't gemeen gantfch niet aanftont, maar veel eer ern-

ftig laakte. Want hy beklaagt , dat hy , of door zyn eyge vernuft

,

of door andere verleydinge, van de grondelyke kennifie der waarheid af-

gehouden wierd. (b) Zyne brieven, die hy met Melanchthon,Calvmus,
en andere gewiflelt heeft , laaten eene zeer groote befcheidenheid , wys-
heid , verftano en ootmoedigheid van zig zien , zoo dat men meenen
zoude, dat hy volkoomen gewonnen was, by aldien men hem maar met
eene waarachtige kragt des Geefts by gekoomen was. (Y)

3. Door deeze en diergelyke perzoonen is 'er nu en dan wel eene Re- v«*°gt«

formatie des Pausdoms op het tapyt gekoonien. Gelyk als dan deeze ge- ^t in™*"

noemde Cardtnaalen , in 't Jaar 1537. neevens zommige andere , eene
imsdom-

raadspleeginge, aangaande de verbeeteringe der Kerken, aangefteld, en

hier na afgekondigt hebben, (d) Maar door dien 'er , gelyk wel ligt te

denken is , uit zoo veele beletzelen , vooroordeelen > eigen liefde , eer-

gierigheid, en diergelyke, niets altoos tót de daad zelve gekoomen is,

zoo heeft Luther die ook fchimpig gehandeld , dewyle daar door wei- Van La-

nig of niets van eenige grondelyke wegneeminge der openbaare grouwe- „wéeia^

len verrigt wierd. (e) Wat hier na in 't Aarts-Bisdom van Keulen dies- chen '

weegen voorgenoomen wierd, zulks is aireede hier booven gedagt. De
Keyzer hadde ook in 't Jaar 154.4. op den Ryksdag te Spiers, een ieder

der Ryksvorlten aanbevoolen , een zeeker ontwerp tot een Reformatie op
te (lellen, het welke dan alzoo op den Ryksdag te fVorms zoude voor-

gefteld werden, (f) Dog op dit en andere diergelyke toeftellen, isal wee-

der het geringfte niet gevolgt, dewyle het den Paus en de Geeftelykheid

ongeleegen kwam, om door diergelyke veranderingen haare voordeden
te verliezen , dog zy zogten alleen maar die zaake , met het Concilium,

door diergel yk een voorgeeven , fleepende te houden. Waar over de

geleerde Beatus Rhenanus, in 't Jaar 1546. aan den Biflchop te Vtenne Rhtnani

ïchreef: De Pauzen zyn , helaas', de Reformatie zoo lang teegengeweeft. ultVi«,

Men verwondert zich over deeze noodfehikkelyke fcheuringen der Kerken

,

die nog al daagelyks grooter werden, en die ook teegens den wille der Poten-

taaten ontftaan zyn , op dat de Geeftelykheid dog eens op eenige beeternijfe

denken mogte , depragt en hoogmoed afleggerhen wat maatiger leerde leeven. (g)

4. Andere onder de Papiften , wanneer ze gezien hebben , dat het op Bezogtc

deeze wyze met voort wilde, hebben het op een andere gezogt , om de £„""«

fchaade te heelen, naamelyk,dat zy de ftrydende partyen , na het ver- f>j£j^B
ï

.

n

nuft en haar fcherpzinnige uitvindingen , op allerhande manieren eenig ten -

wilden maaken, gelyk als in 't byzonder van Georgius JVtcelius bekend is.

Men weet dat Luther zelfs, en andere Proteftanten , in 't byzonder Me-
lanchthon , zig zeer dikmaals bloot gegeeven hebben , hoe wyt men de tee-

genpartye toegeeven konde. De eerfte fchreef nog in 't Jaar- 1 5 30. naar Aart

«

Augsburg, op den Ryksdag , by aldien de teegenpartye ook ditmaal niets ^'"Inde

toe wilde geeven , zoo zoude hier na te vergeefs ooit iets van die zaake te
7clvc '

hoepen zyn. (h) Erafmus heeft ook , tot zyn dood toe , niet geruft , *"(?> '>*-

om die ftrydigheeden , op allerhande wyzen, by te leggen , waar by hy «u«'over.

cok eene vry groote befcheidenheid, vreeddieventheid en verftand zien liet,

maar daar ook veel vernuft en menfehelyke weetenfehap meede onder liep.

In

(b) Ap. Joh. Camerar. m vita p. 44. (c) Vid. Epiftofx ejos lib. r.vr. Colonias 1 ƒ80. & ibi

Vita per Anton. Florcbellum. Item Epiftolica difceptatio inter hunc & Calvin. Neoftadii 1608.

Cd) Vid. Slcidanus 1. xn. initio & Scriptores Conc. Trident. (<?) To. vi. Alten b. pag. I2J3-

C/J Seckcndorf Lib. 1 11 . p. f 21 . (g) Epift. ad Frid. Nanfenm ap. Colomcfiem Epift. Sing. p.

370. (b) To. v. Altcnb. p. 2.38.
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ja» m*5. In 't Jaar 1530. dreef hy die zaak by den Cardinaal Campegio zeer ern-
t0t mdc.

ft^ aan ^ dog Qok te vergeefs ^ Gelyk ook by het gevolgde Neuren-

bergze verdrag, daar het van weederzyden omgeftooten wierd , en de

Roomfche Geeftelykhetd , met beftraffinge van haare ondeugden , en de Lu-

theraanen, met ontdekkinge van haare gebreeken , aanftoot gaf, waar

van hier booven in 't XXII. Hoofdft. al meerder is gehandelt. De aange-

ven,.*- wende moeite van de Proteftantze Godgeleerde zelfs", heeft iemand ordent-

™Jde«
n lyk by een geftelt, daar onder Martinus Bucerus de booven rang heeft,

h.« in. neevens Ca/par Hedio , ais ook Melanchthon , en anderen , welke in 't

Jaar 15340 op des Koomngs van Firankryks verzoek , haare meeningen ,

aangaande den Vreede der Kerken , opgeftdt , en aan hem toegezonden

hebben, (k) Onder andere werden ook getelt, het fchrift vznjoachtmus

Camerarius, de dijjldio Religtonis nofirorum temporurn; Wizelu Methodus

Concordia Ecclefiaftica , een gefchrift zonder naam , Confiïium , de pace

Chri/tianarum Ecclefiarum conjtituenda : Matthia Bretenbachii , Traftatus

de dijfidiis Ecclefia componendts , en diergelyke andere fchriften meer. (/)

ceders 5 • De bekende en geleerde Georgius Cajfander heeft zig hier in ook zeer

Tooniaa"' bemoeit, die op het bevel van de ËLeyzers , Ferdinandus de eer/Ie en Maxi-
ttlpiuY milianus de tweede , eene confultatie over de Augsburgze Confeffie, ge-

fchreeven heeft , aangaande de Godsdienft-punten , die tujfchen de Catholy-

ken en Protestanten mgefchil waaren. Insgelyks ook , een oordeel, aangaan-

de de pltgt van een godzaalig en gemeene ruft. lievend man , by deezen Gods-

dienfls-ftryd. Daar zyn verfcheidene beveelen hier over, van den Keyzer
Ferdtnandus , naamentlyk , van 't Jaar 1564, van den 18 Juniien 15.J1.1lii.

veed«- Dog veele hebben zig daar teegen geftelt , en in 't byzonder , Joannes

toe,

Calvinus , welke in de meeninge , als hadde Francifcus Balduinus dat oor-
leg^inge

deel gefchreeven , al vry onbefcheyden hem aangetaft heeft , dog van

hem, onder den naam van Veranius Modeftus Paci-Montanus , in 't Jaar

Lof en t*. 1564, te Keulen weederlegt is geworden. Hy heeft anders in 't gemeen,
fcheyden.

^y verftandige , dien lof, dat hy van eene ongemeene befcheidenheid en

vreedelieventheid is geweeft , zyn gantfche leeven met zulke vreedens-

gedagten doorgebragt heeft, en daar door aan diegeene wel tot een voor-

beeld mogt voorgeftelt werden , welke in twift haaren luft hebben. Dr.
Andrea heeft ook zelfs dit oogmerk , teegens den Keyzer Maximilianus
de tweede, gepreezen.(w) Maar wat voor een dank hy met dit zyn voor-

neemen verdient heeft, zulks is ook niet onbekend : onder de Papillen

hebben hem veele tot een Ketter willen maaken , en onder de andere is

men met hem ook niet te vreede geweeft. Dog beyde de%enoemdeKey-
zers hebben hem zeer hoog geacht, en de laatfte zoude hem nog weiver-
der gebruykt gehad hebben , indien hy niet al te vroeg , naamentlyk in

't 52
fte

Jaar zynes ouderdoms, in 't Jaar 1566, te Keulen gefturven was.

(n) Na de dood van deezen , is 'er in de zeftiende eeuwe, door het on-
ophoudelyk woorden-twiften der Geleerde aan den vreede der Kerken

,

weynig of niet meer gedagt geworden.

»efta'fd
*>. Wat nu de overige toeftand des Pausdoms aangaat, die moet alhier

é« Paus. overgeflaagen werden, om dat 'er zoo veele, het toe- en af-neemen van

het zelve, naar alle omftandigheeden befchreeven hebben, zoo datikde

tyd

(/) Vid. Seckendorf. Lib. 11. p. 196. (*) To. v. Operüm p. 394. (f) Appendix ad Caflan.

dri Judicium p. f i. feqq. Conf. Jo. Laterman. prxfatio ad CafTandr. (w) Thuanus Lib. xxxv.

Hift. p. 713. Conf. ejufdem Lib. xxux. p. f41. & Epitaphium ejus ap. Freherum. Jac. Herbran-

dus in Parent. Andrex. (») ld. ib. Conf. Freherus Theatr. v. 1. pag. 206. & omnino CafTandri

opera Parif. 1616. ac Confultatio editacum annotat. H. Grotii 1642. & per Conringium Helm-
ftadii, itemque Calixti fcripta in hanc rem edita, nee non prxfatio Latcrmanni in Caflandri libr.

de Officio pii viri 16fo
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tyd en arbeyd daar over wel tot iets noodigersgebruykea kan. Ik zal dan ]
™moó,

nog maar iets van de Jefmten in deeze eeuwe opgekoomen gedenken: Kuiten

deeze orde is dan in 't Jaar 154.0, van Ignatius Loyola , een bpanjaard, «Inving.'

eerft aangevangen. Deeze was een zoldaat, en in den oorlog zwaar ge-

kwetft geworden, waar door hy naderhand tot de gedachte kwam , om
eene afgezonderde maniere van leeven te onderneemen. Waar uyt eyn-
delyk allengskens deeze orde is gefprooten , die van Paus Paulus de derde)

'm 't genoemde Jaar beveiligt , als ook van de volgende Pauzen en het

Trentifche Conciltum , meer en meer vaft geftelt wierd. (0) Deeze lieden Aanvtch-

hebben niet alleen van vreemde, maar ook van haare eygene Geloofs-ge-
t 'nge ""

nooten, geweldige teegenfpraake geleeden , waar van zoo veele fchriften,

voor en teegen , tot nu toe , van alle kanten zyri uytgekoomen. (p) Egter
zyn ze altyd vermeerdert , en veel meer, aan macht, rykdom, aanzien £"v«r.

en diergelyke, zoo zeer toegenoomen, dat ze bekwaam geweeft zyn, om Ting.

"'

de gewichtigfte dingen uyt te voeren, en teegens haare belydenifle, zig

in de grootiie Staats-zaaken gemengt hebben, maar daar niet noodig is

,

alhier veel van op te haaien. Neevens deeze orde zyn 'er in de zeftiende And«c

Eeuwe , ook nog andere opgekoomen : gelyk als 'er in 't begin van die

Eeuwe waaren , de ordo peregrinorum pauperum , der Indiaanen orde , de

orde Maria femper virgims , het gezelfchap der Goddelyke liefde , der

Paulinen orde, (q) en in 't byzonder de orde der Capucynen , welke in 't capucy.

Jaar 1525 opgekoomen is. (V) Booven deeze zyn 'er nog eenige andere

geftigt geworden , doch die zoo zeer niet bekent zyn als de booven ge-

noemde.

7. Dog wy laaten dit alles nu ftaan , en wenden ons tot de Griekze Toeibna

Gemcentens , op dat we haaren toeftand , zoo veel als het by myn beftek kin in"*"

moogelyk is, bekent moogen maaken. Dezelve vinden we dan by na

eeven zoo ellendig, alswy haar in de xvde
. Eeuwe gelaaten hebben. Na

het uytterlyke waaren de Chriftenen, onder de Turken vry zeer gedrukt, Der zeiven

om dat de Sultan, booven degewoonelyke fchattinge, altoos eene groote La" het

Somme gelds van de nieuw verkoorene Patriarchen vorderde. Maar de "J"" 1^-

Griekze Paapen hadden daar zelfs de fchuld van , door dien een ieder Eefgi«ig=

gaarne Patriarch van Conflantinopolen wilde zyn , en daar altyd de een g'cw
den ander in 't bieden overtrof, en zocht onder te drukken. Alzoodat rH'p

"
n .

die fomme eindelyk , in 't Jaar 1522. op 45. duyzend Ducaaten beliep.

Ja hier na in 't Jaar 1557. wanneer de Paapen weederom over het Pa- verkoo-

triarchfehap twifteden , eifchte de Tiirkfche Keyzer , booven de gedagte h"t
8
r7.

n

fomme , nog 3000. Ducaaten. Daar uyt dan terftond openbaar is, hoe }$£?*

dat by deezen Godsdienft, zoo wel uytterlyk, als innerlyk , ook toen

ter tyd zelfs, alles bedurven is geweeit, zoo dat ze by zulke grouwely-

ke dingen naauwelyks nog den blooten naam behouden konden. De
Turken hebben ook anders deeze lieden altyd zeer geplaagt,en gedreigt, PnVcke

b
r '

of haar weg te jaagen, of haare Kerken te verbranden , alleen maar om naamvt-

geld uyt haar te perllen : gelyk als'er nog in 't Jaar 15 36. op het aanhit- déVurken,

zen der Turkfche Paapen , in de nieuw veroverde plaatzen gefchiede. (Y)

Ondertuflchen zyn 'er, ontrent het eynde van de xvdc
. Eeuwe , en verder

IL Deel. Ccccc heen

(o) Viel'. Hofpinian. Orig. Monach. pag. 294. Laurentius Surius Hift. Comment. Thuanus
Lib. xxxvu. Seckendorf. Lib. 111. p. 314. 32^. 331. Chemnitius , & contra cum Jacob. Poya
de orig. Sodetat. Jefu & plures alii. (p) Vid. ex multis Montaltii Liters provinciales. Concla-
ve Ignatii Hafenmulleri Hifi. Jefuit. Alphonlï de Vargas Relatio ad Reges & Principes de Stra-

tagematis & Sophifmatis Polit. Jefuit. Lucii Cornelii Monarchia Solipforum f. Jefuit. Eugenü
Philanthropi fcöa Heroica Beatrix reformatrii , «jdemque Jefuitiperda & Gallici libri innumeri.

(?) Vid. Hofpinian. 1. c. pag. 292. Bzovius Annal.Ecclcf. Anno MDI. MDIII. MDVI. &c.
(r) Idem ad Ann. MDXXV. n. 76. Hofpinian. p. 297. (») Martinus Crufius in Turco Grae-

cia. Joh. Leunclav. in Annal. Turc. aliique.
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jur uü, heen, nog akyd veele na 't JVeften, en Italië, geweeken, alwaar haar ook

n
hier na de Pauzen, ontrent het Jaar 1526. en laater, devryheid van haa-

ien, ren Godsdienft toegelaaten, en beveftigt hebben, (t)

vervoinin- 8. Hier teegen zyrt de Grieken , in Turkyen, by na nooit recht zeeker

ftoiiên' geweeft , zoo dat ze niet dikmaals onvoorziens de vyandfchap der Tur-
ken hebben moeten beproeven. Onder de beroemde Turkze Keyzer
Amurath wilde men haar weederom alle haare Kerken ontneemen , ge-

lyk 'er ook twee daar van in der daad tot Turkze Moskeen gemaakt wier-

den , de Patriarch Jeremias zelfs wierd met keetens gebonden , en door
de Stad omgefleept , en hier op na het Eiland Rhodus , ontrent het

Jaar 15 8 o. verzonden. Dog het wierd kort daar na weeder taamelyk

ftil met haar. Alhoewel een eergierige Griek , met naame Pacbomius,

die wel gaarne Patriarch was geweeft, eenige jaaren hier na vry veelon-

inntdyke ruft maakte. («) Wat hunnen inwendigen toeftand aangaat , men kan

htfd
rvea" ^cnt uvt a^e deeze omftandigheeden zien , dat die ongemeen ellendig

en bedroefd geweeft is. Men weet voor zeeker , dat zoo wel in an-

dere tyden , als ook in deeze zeftiende Eeuwe , de Paapen met het

volk , in de grootfte onweetenheid en blindheid, en daar door in zoo
veel bygeloove , valfche Godsdienft , en fchyn-werken , geftooken

hebben. Zy hebben zig met zommige fchriften der Kerkelyke Oudva-

ders beholpen , aan den Bybel weinig of niet gedagt , ik laate ftaan , dat

ze de kracht en geeft daar van zouden genooten hebben. Een Griek,

die in 't Jaar 1588. te Tubingen kwam , bekende zeer gaarne: Dat de
jrertodvan Grtekfche Biffchoppen en Paapen , aan het volk , het leezen van de By-
vVde" bel met toelieten ,< waar door zy ook van 't Euangelium niets hoorden,

nog wijlen, (x) Wat nu hier uyt voor een leeven gevolgt is , zulks kan
men van zelfs wel verftaan. Alles ftak in de grootfte bygeloovigheid

,

dwaasheid en ydelheid , ja zelfs in veelerhande boosheid en natuurlyke

verdorvenheid, het welke men in haare fchriften, belydeniflen en hifto-

rien, handtaftelyk kan zien. Tot een proefje mag dit ftaan, als de Pa-

triarch Jeremias, in zyn antwoords-brief aan de Wittenbergze Godgelcer-

«ygefopf de in 't gemeen , zyne bygeloovige zaaken op deezen grond ftelde: De
fcLTTin. eemge Heilige Catholyke en Apoftolïj'che Kerke onderhoud die plegtigheeden,

*<*? en andere dingen alzoo , als die van de allerheihgfie Vaderen nagelaaten

,

en door haare Canonesgoed gekeurt zyn. De zeeven Sacramenten zï'd hy
in*t byzonder daar meede bewyzen, dewyle Efaias zeeven gaaven van den
H. Geeft noemt , en deeze waaren door de zeeven Sacramenten eerft hrag-

tig- (y) Ik zwyge nu van andere proeven meer.
GcdWyke 9. Niet minder ftonden de arme lieden in eene dwaaze inbeeldinge

' en hoogachtinge van haar zelfs, preezen haare gewaande Kerke , voor
de alleroudfte en befte, en fchreeven, zonder eenig bedenken van zich

zelfs: De heilige Kerke Gods, die by ons is, is de moeder der Kerken, en
zy overtreft die , door Gods genaade , in de kenntjfe , zy roemt op haare
zuiverheid in de liefde der Apoftolifche en Vaderlyke inftellingen. (z) Zy

™ z

C

<!^c-
y bedroogen zig zelve, wanneer zy het oordeel Gods, by haare ootmoe-

l°ï°n

h

di
<1 digheid, niet wilden erkennen, maar meenden nogal overvloed teheb-

cive. ben, en wilden zig zelve voor heele heilige en vroome lieden roemen.

Gelyk als dan de gedagte Patriarch Jeremias, aan Chytraus fchreef: Al-

hoewel''er eene dienftbaarheid over ons geftagte gevallen is , zooregt het

door de Godzaaltgheid zig weeder op , en het blyft in de verkondiging der

zaa-
it) Leo Allatius de Ecclcf. Or. & Occid. perpetuo confenfu Lib. m. c. 7. (*) Chytrxus

Saxon. Lib. xxvu. ad Annum ifSo. (x) Martin. Crulius Annal. Suev. P. kil. Lib. xi. pag.

S09. 191. {y) In Aclis & .Scriptis Theo!. Wittenb p. ƒ 6, (ï,) Iiv Aftis & Scriptis loc. cit. c
13. p. 103.
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zaaligheid (laan. (a) Ja de Patriarch te Alexandrie , noemde zich zei- I" r m>

ven een rechter der wcereld. (b) En tot deeze fchaadelyke dingen mog-
ten de bneven-wifTelingen met de Duytfche wel veel helpen, of ten min-
den die altoos verder bevorderen en verfterken. De zendbrieven , die vieyendo

nog gedrukt voor handen zyn , welke tuflehen de Gnekfche Priefters en lju\<&u

de Witten bergfche Godgeleerde gewifielt zyn , geeven te kennen , hoe %™i«f
zy van weederzyden eikanderen booven maaten vleijen , en in 't aan^e-

zigt pryzen. Zy titttleeren malkanderen met allerwjsfte , heilige leaders t

godzaaligjle getrouwe Harders , enz. Waardoor dan waarlykde gemoede-
ren maar alleen opgeblaazen , en tot hooggevoeligheid van zig zelven

opgewekt wierden , nademaal 'er dog, by alle beide die deelen , niets

diergelyks waarachtig was. Wy zullen dan nu deeze gedagte gemeen-
fchap der Grieken met de Lutherfche, na hunne noodiglteomftandighee-

den, alhier eens wat nader gaan bezien.

10. Nademaal de Grieken nog altyd, met den Paus , en zyne inzet- Stryddet

tingen, oneens waaren , zoo wel over het punt van zyn gezag , als over m«de

n

andere leer- (lukken, en wel inzonderheid, van 7 Avondmaal , van de
laus '

Aflaaten, van deOorbicgte , enz. zoo is het gebeurt, dat zy metdeLu-
theraanen in brieven-wilfelinee en kondfehap geraakt zyn. Want Me- Br;"en "

lanchthon zond aan den Patriarch van Cotftautmopolen, dooreen Grieks mct de

Diaken van Covftantinopolen > genaamt Demetrius , de Augsbnrgze Con- fchen.

"

fejjle , in de Gnekfche Taaie overgezet, onder den naam van PattlusDot-

fchius, toe, dewyle deeze uyt Griekenland te Wittenberg gekoomen,
en aldaar een half jaar lang gevveelt was. (Y) Niet lang daar na, in 't Jaar

1575. geraakten de Grieken» en in 't byzonder haaren Patriarch , Jeremias,

met de Tubingfche Godgeleerde, in brieven-wifteling, welke door Ste-

fhanus Gerlachius, een Reys- prediker van den Keyzerlyken Afgezant te

Conftantinopolen , de Augsbnrgze Confejjie , door Martmus Crucius in 't

Grieks overgezet, en het Compendium 'Theologicum , van Dot~ior Jacobus
Jieerbrand, aan den Patriarch zond. Hier op antwoordde deeze, en daar

wierden verfcheidene brieven over en weeder gewifleld, waar by deeene
partye aan de andere altyd haar gevoelen wilde aangenaam maaken , eri

tot zig trekken, (d) Maar verftandige oordeelden daar van , dat hét de S)egt ge
_

moeite niet waardig was , alleen* dat de Grieken emdehk daar door bcvon- vol R dja'

den, wat de Lutheraauen leerden, (e) Item: JJat deeze daar (ligt voor-

deel van getrokken hadden, (f) Teri laatften heeft de Patriarch daar niet

meer meede willen te doen hebben, maar zig in 't Jaar 1581. verklaart,

dat hy het met de Lutheraanen in deeze punten niet eens was: (~i) Van
het uytgaan vanden JH. Geeft. (2) Van de vrye wille. (3) Van de regt-

veerdigmaakwge. (4.) Van het getal der Sacramenten. (5) Vandeaan-
roepinge der Heilige. (6) Van de verdienjlen van 't Munmkke-leeven. (g)

Hy zoude zig ook zeer daar over verwondert hebben , dat de Lutheraanen ^««f
zoo gaarne over den Godsdienft pleegen te ftryden en te difputeeren. (h) deGrüked

11. De Tubingfche Godgeleerde hebben hier na deeze AEia uytge-
8ekent '

geeven, teegen welke een Voois Jefuit , genaamd Stanijlaus Socolovius ,

Ccccc 2 ge-
fa) Ap.Chytrseum deStatuEcclefiarurh inGrxcia, Alia &c. (Wittenberg. 15-80.) p.73. & ei

eo JenilïusAnnal.Annxb. Par. 11. p. 40. (b) Ap. Chytrxufn l.c. p. 82. (c) Vid.ejus Ep. ad Pa-
triarch. ap.Hottinger. c.xvi.Hiil.Èccl. Sett.2. p.fi. & alia ad Bordingnm ap. KorthoJr. Hiftor.

Eccl. p 313. &conf. Danhaucrus in llylovindice p.2. (d) Vid. Aöa & Scripta Theolog. Wit-
tenb.Sc Patriarch. CPtani D.Hiercmix ab 31111015-76. ad 15-81. de A. C. miffis Tubingx 1584. ubi

habentur (i)PrxfatioTheologorum. (2) Epi(iolx2. deA. C.adPatriarcham. (3) A.Conreffio
Gr.Lat. (4) PrimumPatriarchxrefponfum. (5-) Rcfp.Theol.Wirtcnb. (6) Patriarch» fecun-
dum Refp. (7) Refp. huic oppolïta. (S)TertiumPatr.refp. (9) Refp.huic oppofita. (10) E-
ptltolasaliquot. (e) Hift.Eccl.Goth. 1. 11. c.f. fedt. 2.8.22. (j ) Kortholt. l.c. p.833. (g) Ap.
Crulium Annal. iiuev. 1. c. p. 775-. (/>) Ap. Kortholt. 1. c. Conf. Joh. Lxtus Hiltor. Ijniver--

p. 463,
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ja»r\iD. gefchreeven , en deeze handelingen al vry wel doorgeftreeken heeft , dog
van de Lutheraanen in de voorreede over de gedagte Aften, weeder be-

mm^r antwoord is. (;) Verders heeft men hier bevonden : wat de Grieken nu

m«
ke

nde
no& voor meerungen i ontrent den Godsdienft, mogten hebben , en die

Godgeleerde zeggen, dat zy buiten de recdsgedagte pinten , 'welmeefimtt

de Augsburgze Confeflie overeengejlemt hebben, alleen dat zy hier endaar

haare oude b.ygeloovigheid mcede rjuat ondergemengt hadden , en niet iz>ilden la-

ten vaaren. Ten minftenmogt'er in het mond- en waan-geloove weieene

taamelyke overeenkoominge zyn, gelykook met dePapiften, welke zig

niet minder over de Harmonie , of overeenftemminge, met diegeroemt,

en met andere diefweegen geftreeden hebben. (Jï) Ontrent het einde der

met
ren

Biicven-

v. .(Teling na zefliende Eewwe , zoude ook de Patriarch van Aiesandrie , Meletius, met
de Euangelifche te Vilna oïlVildau , in hittawjoen , eene brieven-wiflelinge

begonnen hebben, maar ook al zondereenige byzondereuyt\verkinge,ge-

lyk als het 'er in zulk een bedryf in 't gemeen pleegt toe te gaan , waar
in op bloote meeningen, en Secfifche gronden , met achterlrellinge van

Tns«e- het leevendige weezen in Chriftus gezien word. (ï) In Sleeden heeft

den Koonxnv Johamies de derde, insgelyks de wil gehad, om eengezant-
ichap na Conjtantinopolen te zenden, om de plegtigheeden der Griekfche

en Siveedfche Kerken , met elkander te vergelyken. Maar door dien 'er 'm

de leere zelfs geene vereeniginge te verhoopen was, zoo ishetdesgelyks

onderweege gebleeven. (rri)

roeiiand 12. Door dien nu de Mofcoviters de Griekze Godsdienft ook belee-

d"nft"in
S
" den , zoo zal ik een weinig van haar hier byvoegen. De Sehryvers ver-

Mofcouen. 2^^,.^ jn
'

t algemeen, dat zy in zeer veele en de gewigtigfte punten,
met de zoo genaamde Euangelifche , zouden overeen ftemmen.(V) Maar
in de andere zouden ze het met de Grieken houden , waar van tot nu toe

overvloedig bericht, zelfs ook in de Vuytfche taaie , te vinden is. (o)
Van haare Kerkelyke gewoontens is in 't byzonder aan te merken, wac
een zeeker geleerd en verftandig man , in dé voorgaande Eeuwe , van

DeKcrke-
haar fchryft, naamelyk: „Dat zy de fchrifcen der Euangeliftenen Apo-

gebruiken „ ftelen maar flegt heen in hunne Kerken gewoon zyn te leezen , en als

2eive.

=

„ dan eenige Homilien van zommige Oudvaders. Hier te&gen gedoof--

n«re ji den ze geene zulke Predikers met lange rokken , die het volk op zee-

„kere tyden te zaamen lieten koomen, en dieuyt enkele eergierigheid,

„heel fcherpzinnig, van Goddelyke zaaken, gewoon zyn op te fnyen,
„maar zy hielden het voor beft, dat de eenvoudige herten , veel meer,
„door eene eenvoudige leere, als door diepzinnige uytleggingen , tot

„ Heiligheid en Godzaaligheid gebragt wierden. Zy hadden ook lieden

3 , van tweederleye aart onder haar , die wel beyde de weereldlyke lullen ver-

„zaakt, en haar op de befchouwelykheid van heemelfche dingen begee-
,,ven hadden , dog waar onder de eene aart wat vryer leefde, en de an-

„dere zig in de afgeleegendfte plaatzen begaaven , en een byzondere
„ heyligheid van zig liecen zien. (p)

13. De
(*') Conf.&Spondanus Annal.Eccl.contin.p.86. (A) Vid.DavidChytrms l.c.&inRefponf.

ad CriminationesAnt.Poircvini. Leo Allatiusdc Eccl.Occid.& Oriënt, perpetuo confeniü I ui.
Colon.T64S. & contra eum Querilledius aliique, fpeciatim Kromayerus Scrutin. Rciig. p. 265.
ièqq. Geilfulius Orat. de Statu Ecclef. inorbe p.ó.feqq. Joh.Henr Ürfinus vom uiuerlcheid der
Rdig.p fi.leqq.EduardusBrerewood Scrutin. Relig.c. 6. Gerlachius inltinenirio pafïini &A$f
Tubingenda. G.Thelavius Annot. ad Chr. Angeli Statum & ritus Eccl. ^r.Hornbekius fumrnf
Controv.I.xi.toto. J£lias Veil aliiquerecentiorcs. (/) Hift.Eccl. Cotth. l.c. Cip) B.r/.ius in
Invent.&eseo BcnzcliusHilloria Ecclcliallica p. 370. (»| Rcgenvolfc. Hill. Eccl. Slavori.L jv.
p.4)-o.feqq. (o) Vid.Hornbekins tujnmaControv.l.xi.p.o^.feqq. Chyrrzusde.Vatu red.Gr.

rjiinusrieRelig Mofcov. Joh. Latkius inTheol. Mofcov.Joh.FaberoiRullor.Aiolc.

Predikers.

Alexand.Grag
&Tartaror.Re'ig. Sacnficiis nup. &run.&plures,novifT;me Joh.G.Fritius iin A lóiców, Rijenen
lraat. {p) EaulusJoviusdelegationeMofcov.p.493. NoviinHilt.OrbisScriptoribus.
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12. De Baron, Sigifrmtnd van Berberftein , gedenkt van een Mufco- JMt *£
• • i t* • i Vil * O toe MDC.

vitilche Patriarch , met naame öartholomaus , ten tyde van den Keyzer T
/ j J t_ ">t_/i />-

rouw en

Maximihanus de tweede , dat hy , in t beltraften van den Groot Vorft «"«»»>

eene byzondere kloekmoedigheid betoont heeft. Want als deeze iets «<"«*.

llrafbaars begaan hadde , was hy by hem gegaan , hadde hem dat verwee-

ten,en te gelyk zynampt needergeleyd. Maar de Vorft hadde hemlaaten

in y zers imeeden , en in ballingfchap gezonden : dog hy was eindelyk weeder
los geraakt, en in een kloolter gebleeven. Zyn navolger was een fterk

vet man geweeft , en hy hadde daarom , op dat men hem ook daar voor

aanzag, als of hy vafte en bad, zyn aangezigt met zwaavel berookt, zoo
dat hy heel bleek en ellendig voorde menfehen daar uyt gezien hadde. (q)
Het is gewis , en uyt zeer veele befchryvingen te zien , dat deeze lieden eSSf**'

zoo wel als de andere Grieken , in de ellendigfte onweetenheid , waan- dienft'

geloove, en dwaasheid fteeken, ja, dewyle zy zoo veel Barbaarifch aan

zig gehad hebben , nog al ellendiger in haare leere, en grof en beeftigin

haar leeven ,altyd geweeft zyn. De Papiften hebben haar ook in de XVI. B« gre

Eeuwe aangeweeft, en op haare wyze willen bekeeren; gelyk als dan de ^'"L"
8,

Paus, Gregonus de dertiende , ontrent het eynde van de zelve Eeuwe een ra P ift«i.

eyge Gezant, den Jefuit Antonms Pojjevinus , aan den Groot Vorft Jo-
hannes Bafilms , heeft gezonden , die zich ook een wyl tyds gehouden

heeft , als of hy zich aan den Paus wilde onderwerpen , maar wel haait

opentlyk heeft doen zien , dat de vreugde der Papiften te vergeefs was,

als welke van die zaak al te zeer geroemt hadden , dat de Rullen , inzon-

derheyd onder het Poolze gebied, in 't Jaar 1595 , eene unie met haar

gemaakt hadden, (rj

14. Uyt de fcheuringen,in de voorige eeuwen ontdaan, zyn de Secfen seaender

onder de Grieken ook in deeze beyde laatfte eeuwen nog altyd in weezen

gebleeven , daar onder de bekendfte waaren , de Cophtiten , Abyjjinen,

Melchiten of Syriërs , Maroniten , Nefloriaanen of Chaldeen , Armeniërs en

Georgiaanen. Van deeze alle zyn de oude en nieuwe reys-befchryvingen,

Chronyken , en andere Hiftorien vol. Hoe heftig nu deeze Seöïen elkan- vyand-

deren vyandig geweeft zyn , heeft men ook al lang gemerkt , als een el-
g

C

e

h

„

a

s

p
cikari-

lendig getuygenis van haaren erbarmelyken geloofs-grond > tot een voor- dcr '

beeld: Men verzeekert , dat 'er tujfchen de Armeniers , en andere Grie-

ken , zulk eene dood-vyandfehap is , dat ze met malkanderen , nogeeten,

nog drinken moogen. (V) De Gregoriaanen zouden de dooiende, teegen de Dc Grcgo.

Armeniers , de volgende inftellinge voorgefchreeven hebben : Wanneer ™an

c

™
de

iemand onder u al een doorn in de voet hadde , en hy ging voorby eene Arme- Armc-

nifche Kerke , zoo mag hy aldaar met bukken , om den doorn daar uyt te
"

trekken , op dat het niet fchyne , als boog hy zig voor de Armeenifche Ker-

ke, dewyle deeze, met reede van alle veragt moet zyn.Qj Zoo dat alzoo

deeze arme lieden haar oude waan der eyge feffifche hoogachtinge en ver-

werpinge van alle andere zoo veele hondert jaaren lang behouden, en by

de allerfcherpfte verneederingen , onder haare vyanden, ook nog nietaf-

gelegt hebben. Waar uyt men met droefheid zien kan , hoe de Satan

geduurig de valfche Chriftenen,met vergeeffche inbeeldinge van een fchyn-

en mond geloove verblind, en daar door eeneby na eeuwige vyandfehap

onder het menfehelyke geflachte, op den gantfehen Aardboodem , ver-

wekt heeft. In 't overige zouden deeze genoemde Seflen wel meeftmet
Cc cc c 3 de

(?) BefchreibungderMofcowiter p.33. (Frankf. 15-79.) (r) Vid. Poiïevinus de Rebus Mof-
coviticis. Baronius Append.Tomi vi.&vii. Ann.Eccl.Thuanus I.lxxiii.To. 11 i.p. 66. feqq.

Regenvolfcius l.iv. p.4Óf. HoratiusTurfelIinus l.x.Epift.Hift. p. 319. (/) Varenius ap. Hot-
tinger.Hift.Ecd.c.xvi. fe&.z. p. 41. &Hirt. Oriënt. 1. 11. p. 234. (*) Thomas ajeiuap. eund.&
Hornbek.l.c. p.971.

mers.
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ja3 r
md. de algemeene Griekfche Godsdienft over een (temmen , fchoon zy , on-

tot mdc.
trent eenige nieuwe gevoelens, plechtigheeden , Kerkelyke regeeringen,

en diergelyke , met den ander het niet volkoomen eens zyn : maar de

JVlaromten hebben zich , ouder Paus Clemens de achtfle , aan de Room-
fche Kerke onderworpen. («)

15 . Wanneer wy ons tot de overige volkeren des weerelds wenden , en

zien, of, en wie,by haarindeeze eeuwe, de Chriftelyke Godsdienft heeft

bekent , of hoedieisgefteldgeweeft,zoozalons detoeftanddaar van niet

een hair beeter of aangenaamer voor oogen koomen , als wy haar tot nu

toe in Europa gezien hebben. De (laat der zoo genaamde Chrifiemn in

Europa zal iemand wel een flechte hoop geeven, dat het by andere, door

deeze bekeert genaamde volkeren , beeter gedaan heeft, als onder dege-

Bek«ring waande bekeerde zelfs. De Protejlanten trokken haar deeze ook niet aan,

ncnoflf" dewyle zy haar, byzonder in de zeftiende eeuwe , nooit heel zeer daar

«anten
011

;"- meede bekommert ofmoede gemaakt hebben ,om haareleere onder vreera-
fchiedis. de volkeren voort te planten, die, behalven dat, door een verkeert Euan-

gelium zoo wel als geene , maar zorgeloozer , roekeloozer , en licht-

vaardiger mochten geworden zyn. Men heeft ook, voor &c Heydenen, die,

'er nog dichte by overgebleeven waaren, weynig of niet gezorgt,ik zwy-
ge dat 'er eenige verre reyzen diesweegen aangeftelt wierden. De Nee-
derlanders , wanneer zy, ontrent het eynde der zeftiende eeuwe , en ver-

der heen,haare fcheepsvaarren aanftelden , dachten daar by aan niets min-
der, als aan de aanwinninge der arme Barbarren en Heydenen, in Indien ,

overige en elders. In Lyfland , Koerland, Fm- en Lapland zyn tot nu toe noch

onderde" blinde en afgoodifche Heydenen over gelaaten , van welke de fchrikkelyk-
Luchcraa- fte tooveryen , afgoodendienft, en onmenfchelykfte daaden , geleezen

werden. (V)

viyt van 16. Doch van deeze vlyt , om de uytlandfche natiën op te wekken , is

toonend"" *n ' c byzonder de gedachte Keyzerlyke Gezant , Johan Ungnad , Baron
van Sonnek, zeer beroemt geweeft, als welke, by zynGezantfchapden
Bybel, en eenige andere Godgeleerde boeken in de Turkfche yCroatifche,

en andere taaien , liet overzetten , daar hy voornaamentlyk een Prediker,
van c»-

1 genaamt Primus Truberus , toe gebruykt heeft, (y) De Cathohken hier
tholyfoen. o

1 • 1 • n_ 11 1 n J
teegen zyn hier m tevlytiger geweelt, alhoewel meeft uyt een onzuyve-

jefuiten. ren en valfchen yver. De Jefuiten hebben , inzonderheyd in de zeftiende

eeuwe, veel geroemt , hoe veele Collegia , Kerken , en diergelyke , zy
in china. in Oojl-Indie hadden. Tot een voorbeeld, zy hebben in het Landfchap

van Goa 15 Collegia , en daar in 280 Jefuiten getelt, in Malabar 14., en
150 Jefuiten , enz. (V) In China is den arbeyd van den beroemden Fran-
cifcus Xaverius byzonder hoog geroemt , welke wel niet heel daar
in gekoomen is, om dat hy, op de reys, in 't Jaar 1552 , is gefturven',

doch door zyn voorbeeld ook andere daar toe opgewekt heeft. Want
door dien de Portugeezen aldaar fterken handel dreeven , hebben zig de
Jefuiten voor eerft in de ftad Amaco ter needer gezet , hier na zyn ze,
ontrent het Jaar 1582 , dieper het land ingetrokken. Voornaamentlyk
heeft een Pater onder haar Matthaus Rtccius genaamt , zich tot den Chi-

neefchen Keyzer zelfs begeeven , hem met allerhande konftige uurwerken,
en diergelyke vermaakt, en allerhande vryheeden daar door verkreegen,

waar op hy eerft in 't Jaar 16 10 gefturven is. (a)

(a) Vid. Brerewood. c. ix. x. feqq. Kromayer. 1. c. Aubert. Mirasus de ftatu Relig. Lib. 11. a
cap. 1. ad x. aliique. {x) Vid. OlausMagnusLib.xnx.HilL 0.45-. Peuccrus de Divmat. Wierus
dePrxftig.Brodinusaliique. ( yjSchardiusTo. iv. Rer. Gcrm. p.44.ThuanusLib.xxxr ix.Hilt.p.

3 y- 1 . Melch. Adami Vit. Theol . p. 5:74. (z.) Mirsus 1. c. L. 1 1 . c. 2 1. p. 166. (a) ld. c. 27. p. 1 7 1 . Hilr.

Relatio de ortu & progr. fidei in China. Nic.Trigautius de Rel. Chrilr. in Sinanrfntrod. L.i i . c.i . feq,

Add. omninoSpondanusAnnal.Contin.p.fö. Heidcgg'rrusHilt.Pap. Per.vn.n. 243. p. 376.



air MD.
tot MDC.

XXXIV. Hoofd. HISTORIE. 7^
17. In Japan zouden , teegen het eynde der XVIde Eeuwe, eenige £,.

Kooningen of Vorften, door de Je/tuten, tot het Chriftendom zyn ge- inj^i
bragt geworden , die ook , in 't Jaar 1582 , haare Afgezanten tot den
Paus , Gregorins de XIII. naar Rome gezonden , en haar op het Gods-
dienftigfte betuygt hebben, (b) Eenige voegen daar by , dat daar drie

jonge Princen by geweeft zyn , die aan den Paus haare eerbied wilden
bewyzen. (V) Men weet , hoe veel ydelen roem by zulke dingen , toen

ter tyd daar meede ondergeloopen is , zoo dat ten minften , op deeze
verhaalinge een flechtc grond gebouwt kan werden, met te gelooven , dat

deeze arme lieden hier door Chriftus waarLyk hadden leeren kennen. In

Africa is van de Abyjjinen nu reeds al gedacht geworden, dat zy de Griek-

fche Godsdienft toegedaan geweeft zyn. Men maakt nochmaals van dee-

ze heden een grooten roem , naamelyk, hoe dat zy, onder Paus Clemens

de zeevende , een Gezantfchap aan deezen , in 't Jaar 1533, gezonden
hebben , het welke ook zeer begeerig aangenoomen,en n iets verders wee-

gens de ketterye onderzogt geworden is. De Gezant was Francifcus Alva-
rez, een Paaps Priefter , by het Portugeeze Gezantfchap , welke waar-

lyk den Paus, met zulk een boodfchap,de ooren maar wat kittelde. De
Abyfjinen zyn wel den Paus hier na niet eeven zoo zeer teegen geweeft,

dog zy hebben zig nooit aan hem t'eenemaal onderworpen , ja de laatfte

Kooning,in de zelve eeuwe, beeft de Papiften aldaar wel uytdrukkelyk

met den"dood gedreygt , by aldien zy de Roomfche Godsdienft verder

mochten koomen uyt te breyden. (_d) Anders fchryft men van een Afri-

caans Prins, die, in 't Jaar 1593 , van de Spanjaarts gevangen , en met

de zyne daar na gedoopt is, den welken ook een Godgeleerde voor niet

onzaalig kent , fchoon hy Papift geworden was. (e)

18. De nieuwe aangevangene fcheepsvaarten in Weft-Indie of Ameri- In auc

ca, behooren tot de voorgaande Eeuwe, en konnen in de KerkelykeHi-

ftorie zoo verre niet gezet werden, als voor zoo veel zy, eene voortplan-

tingedesChriftendoms, zullen beduyden. Aan wiende daar by gebruik-

te oogmerken der Spanjaarts , die onmenfehelyke vervloekte boosheid

,

grouwelykheid , pynigen en moorden , van zoo veele millioenen van

menfehen, haare geldgierigheid , tyrannye, dieveryen en bedriegeryen

,

uyt de veelvuldige befchryvingen genoegzaam bekent zyn , die zal wel

daar by geen goed begrip van eenige bekeeringe deezer arme lieden kon-

nen krygen. Byzonder daar men zoo zeer veele voorbeelden vind, dat de

wilde Indiaane'n zelfs , zulken ondeugd van haare vyanden zwaarlyk be-

ftraft, en haar daar over befchaamt gemaakt, ook daar dooraangeweezen

hebben, hoe dat de Indiaanen , niet zoo zeer van de Spanjaarts, maar

deeze veel meer van die noodig hadden te leeren. Alhoewel de Jefuiten,

en andere Pauflelyke Paapen, ook hier ontrent, van 't ydel roemen geen

eynde weeren , wat voor bekeeringen der Heidenen , wonderwerken en

diergelyke , daar by al voorgegaan zyn. De valfche Kerke heeft zich

waarlyk altyd maar alleen met ydele roem en fabelen moeten oppronken,

door dien haare hoofden wel geweeten hebben, dat het rechte weezen der

leere Chrifti van haar nooit gekent nog aangenoomen is geweeft. Van
waar zy dan bloot alleen op haare Kerke, rechtzinnigheid, outheid, in-

zettingen, en diergelyke zaaken , hoogmoedig zig booven andere ver-

heften , en die geene , welke zy voor Heydenen of Ketters gehouden

hebben , met de grootfte toeftel , gebaar en pronkerye , altyd bekeeren

Cc ICC 4, willen.

(i) Hor. Turfeilinus 1. c. Miraeus 1. c. c. 29. Spondanus 1. c. p. 61. 62. aliique. (e) Turfcl-

linus 1. c. (d) Spondanus p. 41. 5-9. Jobus Ludolfus L. 111. Hift. ./Ethiop. c. 9. Heideggerus

PM. Pap. Per. vu. p. 368. Alvarez, ipfc &c. {e) Olïand. Hifi. Eccl. p. 101. 102.
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jaar md. willen. Dog ik moet alhier afbreeken , om dat ik de paaien der Hiftorie

reeds al overtreede: maar ik zal noch een weinig, van den toeftandder

van dec Jooden , in de voorige eeuwe, hier by voegen.

tenant. 19. Ik maake my hier indagtig de aanmerkelyke uytfpraake, die Lu-

BÖed
e

öor- ther , tezynertyd, aangaande deeze lieden , gedaan heeft, wanneer hy

Raad tot
a^ mt Jaar J 5 2 3' aldus fchreef : Ik hoope , wanneer men met de Jooden

wyshcid, vriendelyk handelde, en uyt de Heilige Schrift , haar zuiver onderwees,

a'gheid en dat 'er veele van haar wel regte Chriftenen zouden werden , en wceder tot

k^Js haare Voorvaders , der Propheeten en Patriarchen , geloove treeden , daar
haar

' ze nu van afgefchrikt werden , wanneer men haare zaaken verwerpt , en

die niets acht , en maar alleen met hoogmoed en veragtinge teegens haar

handelt. By aldien de Apojlelen , die ook Jooden waaren , alzoo met ons

Heidenen gehandelt hadden , als wy Heidenen nu met de Jooden doen ,

daar was rnemand een Chriften onder de Heidenen geworden. Hebben ze dan

met ons Heidenen zoo broederlyk gehandelt , zoo behoorden wy weederom

broederlyk met de Jooden te handelen , ofwy 'er nog eenige bekeeren moch-

ten, want wy zyn ook zelfs nog niet alle daar by, ikzwyge daar over ,ge-

koomen. En wanneer wy ons al hoog willen roemen , zoo zyn wy doch

Heidenen j en de Jooden, van het gejlagte Chnfti , wy zyn fwaagers en

vreemdelingen , zy zyn bloedvrienden , oomen en broeders onzes Heeren. (f)

En op een andere plaats: Mijne beede en raad zoude zyn, dat men opr egt

met haar omging, en uyt de Schrift haar onderregtte , zoo doende mogten

eenige van haar naader koomen. Maar nu wy haar met geweld dryven, en

met loogen-tydingen omgaan, haar de fchuld geeven , dat zy Chriften bloed

moeten hebben, op dat zy niet ftinken, en ik weet met , wat van dat nar-

ren-werk al meer is, zoo dat men haar als voor honden houd , wat zullen

wy dan dog goeds aan haar konnen maaken? Item, Dat men haar verbied,

onder ons te arbeyden , te verkeeren , en andere menfchelyke gemeenfchap te,

hebben, waar meede men haar tot woeker dryft , hoe konnen zy dat gebee-

teren ? Wil men haar helpen , zoo moet men , niet des Paus , maar der Chri-

Jielyke liefde inzettingen aan haar oeffenen , en haar vriendelyk aannee-

men, meede laaten handelen en arbeiden, op dat ze oorzaak en ruimte moo-

gen gewinnen, om by en ontrent ons te zyn , en om onze Chriftelyke leere

en leeven te konnen hooren en zien , fchoon daar eenige al halftarrig zyn»
wat is daar aan geleegen ? wy zyn dog ook alle geene goede Chriflenen. (g)

e i/ren
20. Uyt deeze woorden ziet men niet alleen de oorzaaken , waarom

derchri. men me^ de Jooden wyflelyk en meedelydend behoorde te handelen, in

't byzonder volgens de raad, die Luther zelfs, aan de zyne, in dit ge-

val, gegeeven heeft: maar het is ook zeer aanmerkens waardig, dat hy
geklaagt heeft, hoe de Jooden, van de valfche Chriftenen, met fpot,

lafteringe, geveinftheid , loogens , hoogmoedigheid, en verachtinge,

wel meeft geè'rgert en te rugge geftooten werden, het welke, gelyk het

in alle tyden gefchied is , alzoo ook , in deeze Eeuwe , daar wy den
toeftand der Chriftenen, eeven zoo flim als te vooren bevonden hebben.

Een Keurvorftelyke Raad in Saxen, verhaalde, in 't Jaar 15 23. dat een

En haare Jood teegen een zeeker man gezegt hadde : De Chrijïene Potentaaten
G«rtdyk.

zoa(ien £ g we i voor fjaar zieit3 en naauwer op haare Paapen letten ,

op dat zy niet, door haarfchuld, haare Regecrwge kwaamen te verliezen,

gelyk als de Jooden de haare , door de fchuld van hunne Priefters , wel eer

verhoren hadden, (h) En deeze menfchen hebben ook waarlyk heel naauw

acht geflaagen op de maniere van het leeven der Chriftenen, haar doen en

laaten,en in 't byzonder van haare gewaande Leeraars,en ze hebben zig,door

haar

(ƒ) To. 11. Altenburg p. 314. (g) Ibidem p. 3x4. (b) Apud Seckcnd. lib. 1. p. 26e.
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haar ergerlyk weezen , in haare ellende altyd valter gezet en meer ver- J" r MD -

hard.
tocMÜC'

2 i. Daar toe heeft het flechte onthaal veel geholpen , waar meede "«rnegt

men haar in 't gemeen gehandeld , en waar teegen Luiher , in de byge-
bragte woorden , geyvert heeft. Echter is het te verwonderen , hoe hy
naderhand deezen zeer heylzaamen raad, zelfs verandert, en herroepen
heeft , om dat hy in de laatfte jaaren , in het bekende boek , van de Joo-
den, en haare loogens, dit als eene fcherpe barmhertigheid , geraaden
heeft in 't werk te Hellen : Voor cerjt , zoude men haare Synagogen ver- tut^n

branden , met de grond gelyk maaken, en geen eene Jiecn daar van overlaa-
woordcn '

ten. (2) Ook zoude men haare hnyzcn afirceken en verwoejien, en haar
maar w een (lal dryven, gelyk als de handkykers en hcydinnen. (3) Alle
haare gebeede-boeken , en Thalmudiften moefi men wegneemen. (4.) Haare
Rabbynen, op lyfen Ieevens jirafje , verbieden te leeren. (5) Haar alle

vryhcid, handel en wandel , t'eenemaal afneemen. f6) De woeker verbie-

den, en alle haar vermorgen , kleinodiën, en anders , beneemen, enz. (f)
Diergelyke voorflaagen zyn'er ook vvaarelyk, t'zeedert dien tyd, meer scherpe

als al te veel, aan de Jooden in 't werk gefield geworden. Gelyk als dan ™d^
de KeurvoruSyöW; Fredenk, zelfs, ïn't Jaar 1541, haar alle uytzyn
Land gebannen, en aan de dit gebod niet nakoomende , haar lyfen ke-
ven verbeurt gemaakt heeft, het geene andere Regenten daar na ook ge-

daan hebben. (&) Hoe het haar onder de Papilten, in deeze Eeuwe, Grouwe-

vergaan is, zulks geeven haare Hiftorien genoeg te kennen. In't begin [«géis

van die eeuwe, heeft men haar, in Portugal, alle met geweld gedoopt, S"pap™?
el

en daar door tot het Chriftendom willen dwingen. En als deeze arme ften '

menfehen daar na in't heymelyk , aan haare oude Joodfche gewoontens
bleeven hangen, zoo hitften eenige Munnikken en Paapen , het volk
teegens haar op, zoo dat 'er wel óoo van haar , op eenmaal ter needer-

gehouwen, en op een plaats te zaamen verbrand wierden. Het oproer

hadde eenige daagen lang geduurt, in het welke men 1950. verflaagene

Jooden geteld heeft. Waar van de Kooning de ftooke-branden daar na

ernftig geftraft heeft. (/)
22. Te Halle , in Saxen, wierd een gedoopte Jood , met naame Pe- onm«i-

ferkooren, in't Jaar 15 14.. befchuldigt, als hadde hy het Sacrament ge- itr/ffèn'

Jaflert, (daar hy , binten alle twyffel , teegen de grouwelyke afgoode- ZllioL

rye, maar iets mag gelprooken hebben) waar over hy met gloeyende v'Êhc,d -

tangen verfcheurt , en leevendig verbrand is geworden, (mj Noch te

vooren , in 't Jaar 15 10. hebben de Paapen , in de Mark- Brandenburg ,

ook zulk een proces met zommige Jooden aangevangen, om dat deeze,

een gezeegende Hofiie geftooken, en daar neevens gelaftert hadden, waar
op uyt de Hofiie bloed gefprongen was. Op deeZe, zonder twyffel ver-

digte , en tot verheffinge der afgooderye, uitgeftrooide befchuldiginge,

zyn 38. Jooden op eenmaal leevendig verbrand geworden, (ji) De los-

heid van deeze befchuldigingen , en des voorgegeevene wonders, ziet

men ook daar uyt, doordien de omftandigheeden defïelfs zoo uytter-

maate verfcheiden verhaald werden , daar zommige nog al meer wonder
uyt maaken, zeggende : dat de hoftie , op geen jteek nog houw, in twee

finkken geraakt is, dat de Jooden die hadden willen door(Ukken ,- maar niet

gekond , dat zy , booven op het waater gezwommen , en in het vuur
met

(1) To. iix. xMtenb. p. 259. (k) Schmid Zwick. Chron. P. 11. pag. 320. Meltzcr Schneeb.

Chron. p. 5-26. {!) Bafelius lupplcm. Joh. Nauckri Jo. Funccius Chronol. p. 166. {m) Func-
cius I. c. Amersbach Magdeburg. Chron. p. 120. (») Hcnr. Hcshuiius bericht von cinem ge-

rautften Juden p. 42. Spondanus Anaal, contin. p. 42. Gilb. Gcnebrardus Chronograph. lib. iv.

Pag- 434-
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niet verbrand hadde konnen werden, en de Jood en/» 'tgezigt wasgefpron-
gen. (0)

23. Diergelyken boozen handel is ook op veele andere plaarzen, op
zulke valfche gronden, gepleegc geworden , daar de Paapen gemeenelyk
deeze menfchen meede by gekoomen zyn, wanneer ze haar, over eeniee
godslafteringe teegens haare afgooden , befchuldigt hebben. Te Roftok
zoude ook een Jood iets diergelyks met eene hoftie gedaan hebben , waar
over dan 25 Jooden leevendig verbrand wierden , en een Priefter vanhaar
met gloeijende tangen van een gefcheurt , (p) andere voorbeelden meer
ga ik nu voorby. Uyt dit geval is ook , van de voorige blinde tyden

,

deeze booze gewoonte , onder de Proteftanten nog over gebleeven dat
men de gebreeken der Jooden veel fcherper geftraft heeft, als van andere.
Men pleeg die geene, welke, als boosdoenders , zich niet voor Chrifte-
nen bekennen wilden , by de voeten aan de galge te hangen , en op bei-
de de zyden , twee honden , welke haar op het grouwelykfte verlcheu-
ren, en tot in den dood toe kwellen moeften , waar van men een voor-
beeld , in het leeven van Dr. Jacobus Andrea leeft, (q) En alzoo zyn
deeze ellendige menfchen, zelfs ook in deeze tyden, gelyk als in de voo-
rige, vandiegeene, welke zig Chrifti , en zyner liefde , geroemt heb-
ben, gehandelt geworden : voor af geftelt zyndej, dat ook veele de or-
dentelyke ftrafFen wel verdient hadden.

(f) Lindebergius L. ui. Chron. Rortoch. c. 14. P . 102. feqq.
(?) J . Val. Andrex in Vita

Jac. Andrea: p. 105- . & 234. feqq. Item Melch. Adami in Vitis Theoi. & ex co Freher Theat
r. 1. p. 277.

Eynde der zejiiende Eewwe.



NAADERE VERKLAARINGEN

O VE R D E

HISTORIËN
DER

KERKEN bn KETTEREN

,

BEHELZENDE

Veelerhande noodige Stukken , Oirkonden , Traótaaten

,

Getuygeniflèn , Aófeen en Gefchiedeniflèn , noopende

veele Twillen ter zaake van den GodscUenft.



I' .:,• -

.

;
'

: r /) :

*

' r^[ IHXÉLM
-

üj .

r
. . oen '>hfif;rhj!j

rjV

•• n . na

I



Fol.i

Naadere Verklaaringen

OVER DE

HISTORIËN
DER

KERKEN en KETTEREN-
BEHELZENDE

Veelerhande noodige Stukken , Onkonden, Tra&aaten*
Getuygeniffen , Acten en GefchiedenifTen , noopende

veele Twiften ter zaake van den Godsdienft.

j .___

§. I.

Hiflorica relatio deJohame Frïderico Eletiore , Mauritio & Augnfto,
Dvobus Saxonia, LMhero & Philippo.

Dat is

:

Een oud engedenktaardig Hijlorifch Verhaal, der Handelingen , welke in de

Landenvan Saxen , ter zaake -van den Godsdienft
t
zijn voorgevallen; zoo onder

den Keurvorjl , Johan Frederik , als de Hartogen , Maurits en Angnfius:

gelykmeede, van Martyn Luther } en Philips Melanchthon.

1 Envint, in het tweede deel deezer Hiflotie, ontrent de Hiflone

f van het zoo-genaamde Interim, van de Crypto-Calvmijten,

(HeimelykeCalviniften) en andere zaaken, een zeekernaau-

keurig Gefchrift , dat, totnochtoe, door de druk-pers, niet

is gemeen gemaakt geweeft , het geene aldaar, byonder-

icheide geleegentheeden , heel dikmaals word aangetrokken , onder den

Tytel van Relatio Hiflorica dejohanne Frïderico, & Mauritio &c. of ook,

Ratzenbergers Relatio MSta
. Of nu eigentlijk de gemelte Ratzenberger de

Autheur is van dit Gefchrift, of niet, hier van kan men de Obfervatievxn

JacobusThomafius naader nazien,\velke alhier,aan 't einde deezer byvoegze-

len.meedeisingevoegt. Op dat nu het by gebrachte Schrift op die plaatzen

des te beeter gelooveen ingang by den Leezer mochte bekoomen,zoo heeft

het ons goed gedacht , om dit geheele Gefchrift hier ter plaatze van woord
tot woord te laaten invloeijen, nademaal het veele zaaken in zich bevat,

die ten uitterften aanmerkenswaardig , en van gewichte zijn, en dieook
een groot licht aan de Hijlprien van die tyden kunnen toebrengen

j

ook, van den Heer Seckendorff', meermaalen zijn gebruikt geworden.

Weshalven het dan te beklaagen zoude zyn, dat dit voortrefTelykeGeT
fchrift zelfs njet eenmaal , door den druk , in een ieders handen zoude
geraken , temeer, nadien het in veele zaaken, tot een hoognoodig Na-

II Deel. * recht
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recht kan verftrekken. Dit Gefchrift luid dan, uit het handfchrift zelve

getrouwelyk vertaalt zynde, aldus, en zulks wel , volgens de maniere

van fchryven van dien tyd.

N a dat Hartogjohan Frederik de oude , Keurvorft van Saxen , na het af.

fterven van zynen Heer Oom, de leere des Euangeliums met alle vlyt in

zyne Landen deed voortgang hebben, die de Paus, met alle zyne aan-

hangeüngen gaarne verdelgd gezien hadde, bleef de geheele ongenade

zoo wel der Geeftelykeals Weereldlyke Potentaaten, en, byna, van het

geheele Roomfche Rijk , voornaamentlyk o^Johan Frederik alleen . VVant by
aldien hy den Keurvorft van Saxen zlsBefchut-heer van huther hadde kun

nen onder brengen, zoo zoude men als dan Luthers leere zelfs zoo veel te

eerder hebben kunnen verdelgen en uitroeyen > onder deGeeftelyke Pre-

haten in Vuitftand nu was wel de voornaamfte , de Cardmaal Albrecht

Aarts- BiJJchop te Mentz, en Primaat van geheel Duitftand , in hethoogfte

aanzien; hynuhaddedaartoebeneffens zyn Broeder, den Keurvorft van

Brandenburg, Markgraaf'Joachim, Hartog Georg van Saxen , en Hartoe

Hendrik van Bronftvyk , als zynen naaften buurman , de befte geleegenheid

om den HartogJohan Frederik van alle kanten te omringen , en te overval-

len , daar dan Hartog Hendrik van Bronfaijk tot Veldheer en Krygs-overfte

toe gefteld en verkooren wierd. En alhoewel Hertog Georgsvan Saxen Broe-

der , de Heer Hendrik , te Fryburg , zich ook tot de Belydenifle van 't Euan-

geliwn meede begeeven hadde, zoo onthielt hem HertogGcorg echter zyn
aandeel van de Landen, zoo dat hy hem niets altoos wilde laaten toe

koomen, als een Ketter zynde: hy wilde ook, in langen tyd niet toe-

laaten, dat hy mocht trouwen, tft dat HartogJohan , Keurvorft, Harrtog

Frederiks Vader , met veel moeite , \>y HartogGeorg verkreeg, dat Hartog

Hendrik mei een Hartoginnevan Mekelenburg trouwde, en de Bwgflad Frey-

burgt beneffens het Ampt JVolkenftein, in de plaats van zyn aandeel in 't

bezit mocht neemen. Wanneer nu Hartog Hendrik van Saxen by zyne Ge-
maalinne Erfgenaamen kreeg, als, deHeeren, Maurits en Auguftus , en

dat het Ampt Freyburg } toen ter tyd zoo vermoogende niet was, dac

Hartog Hendrik , met zyne Gemalinne, en een iegelyken Erfgenaam, zy-

nen Vorftenftand konde houden ; want hy liet zich met zyn gewoonelyk
inkoomen vergenoegen, en men wift toen ter tyd noch van geen fchattin-

gen oflaften : zoo nam Hartog Johan Frederik , uit brcederlyke vriendfchap,

de oudfte Zoon van Hartog Hendrik , Hartog Maurits , aan zyn Hof, en
hy onderhield hem metgroote onkoften, als een Hartogvan Saxen , zeer

treffelyk, als waarehy zyn eigevleefchelyke Zoon geweeft. En, alhoe-

wel de Heer Georg zelfs ook Erfgenaamen hadde, zoo was doch zyn oudfte

Zoon , Heer Hans , al te zeer tot den dronk geneegen , zoo dat hy niet

eenen dag nuchteren was , hy hadde ook , by zyne Vrouwe geene
Erfgenaamen} en zyn tweede Zoon , Hartog Frederik , was noch zoo on-
mondig en kindfch , dat hy tot geene regeering bequaam was* opdat
nu Hartog Hendrik van zyn Land niets kwam te trekken , en om hem
t'eenemaal daar van uitte fluiten, zoo gafHartogGeorg zynen onmondi-

%enXooneeneGravinnevanManfveld ten Huwelyk, inhoopeom, door

datHuwelyk, van zynen Stam een Erfgenaam voor zyne Landen te ver-

wekken , op dat zyn Lutherfthe Broeder , Hartog Hendrik , doch daar

niet aan mocht geraaken. Maar alzoo Hartog Hans, weegens zyne
dronkenfchap tot deregeeringet'eenemaal onbequaamwas, enookhaaft

quam te fterven, en dat zyn Broeder, Heer Frederik, tot don echt noch a!

te jong was , zoo gebeurde het , dat beide de Zoonen van Hartog Georg

,

noch

J
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noch voor haaren Vaader lavaamen te overlyden. Alfchoon nu Hertog

Georg hier over zeer bedrukt en treurig wierd , zoo was hy echter met
ernft hier op bedacht, hoehy de achtervolginge ([Juccefjiej zyner Staa-

ten, die, volgens de Wetten , op zynen Broeder Hendrik moeft verval-

len, beft va» hem af mocht wenden, en die, uit inzicht van den Gods-
iienft, op den Koning Ferdinand mocht doen koomen , door deeze zy-
ne Staaten de Kroone van Boheemen 'm te lyven. Van alle deeze handelin-

gen nu zyn 'er als noch, teLeipzicb, eenige overgebleevene JLuthentyke

ftukken en getuigeniffen in weezen, alhoewel ze aldaar zeer geheim wer-
den gehouden.

Wanneer nu die alles met de hoogde vlyt en ernfl; zoo gehandelt

en gcdreeven wierd , en dat nu de tyd en gelegentheid fchoon (tont , dat

\ Hartog Hendrik van Bronjwyk den Keurvorlt overvallen, en met zyn.

Krygsvolk optrekken zoude , gelykalsdanookzyneBondgenooten, als,

Hartog Georg , en de Cardinaal van Mentz , het geheele Keurvorjlendom

nu reeds al onder malkanderen hadden uitgedeelt , en willen^ wat een ieder,

na de verovering van het zelve , tot zyn deel zoude geworden , zoo wierd

Hartog Georg heel fchielyk doodelyk krank, aaneen zeer zeldzaam toe-

val, naamentlyk, dat hy niet natuurelyker wyze,van onderen, maar van boo-

ven, en, door den mond, zyn eigen drek, tot eene grootefchrik en verdriet

voor zyne eigene oppaffers, heeft moeten opgeeven , zoo dat hy zy ne ziele,

met eenen verfchnkkelykenftank, als zelfs heeft moeten uitbraaken. Sec.

Zulk eene onvoorziene wegrukkinge nu verfchrikte Hartog Hendrik van

Br.onfwyk zoo heftig, dat hy zich verluiden liet, dat hy veel liever

wilde, dat in de plaats van Hartog Georg , God zelfs in den Heemel was

geftorven , want, door dit onverwachte affterven van Hartog Georg

wierd aanftonds de Veldtocht teegen den Keurvorjl, endevervreemdinge

van het Hartogdom Saxen, zoo veel het deel, ofLandfchap, van Hartog

Georg aanging, op een bot opgehouden en geftaakr. Opdat nu de Broe-

der van HartogGeorg, Hartog Hendrik, ontrent zulk een algemeene inval

in, het Keurvorjlendom, niet t'eenemaal over hoop geworpen, verrafcht,

en van den Koouing Ferdinand voorgekoomen mocht werden , nademaa.1

den Adel des Lands in 't algemeen, beneevens de Steeden, meeftalletee-

gens Hartog Hendrik aan-gekant, en op hem verbittert waaren, van wee-

gen de nieuwe Lutherjche Leere, om welke reedezyook denaanflagvan

haaren verfturvenen Heere , Hartog Georg, veel liever zouden hebben wil-

len helpen begunftigen en bevorderen; zoo ltelde zich zoo aanftonds de

Keurvorjl , Hartog Frcdrik, daar nochmaalstuflchen beide, enhy trok zich

de zaake van zynen Neeve, Hartog Hendrik , aan , en hy hielp hem , met
zwaareonkonften, en eene krachtdaadige byftand, het Land, dat hem,
van zynen Broeder, HartogGeorg, van rechtsweegenwasaan-befturven,

in-neemen , en hy/lelde hem alzoo met kracht in het volkoomen bezit van

't zelve, teegens den willeen dank der Meijfenaars , en alle zyne andere

teegenftreevers. Om welke reede Hartog Hendrik ook meenigmaalen ge-

zegt zoude gehad hebben: Ecce, juvenis pauper vixi 3 fenex dives morior;

ziet , jongeling zynde hebbe ik armgekeft , maar een oud mangeizw 'den zyndejler-

veikryk. Want de Heer Georg , alseengoedenhuishouder, haddeeenen

grooten fchat zoo uit zyne onbezwaarde ampten, als heerlyke Berg-wer-

ken , vergaadert , daar van men eenen voortrefflyken voorraad ten Oorlog

,

teegens den Keurvorjl, hadde kunnen gehad hebben, het welke nu t'ee-

nemaal beneevens alle de Landen , op Hartog Hendrik verviel. Maar, door-

dien 'er te vooren gemeldt is , dat dezelve Hartog Hendrik van Saxen het

II Veel a 2 Even*



4 NAADER VERKLAARINGE over de

Evangelium geneegen en toegedaan was , zoo hevJytigdehy zich terftonc

om de bygeloovige en Paapfche misbruiken , zoo veel als het hem mogelyk
was, af te fchalfen, en het Evangelium daar teegen te laaten prediken.

Zulk eene groote veranderinge nu was de Land-adelen'tLandfchapzeer

teegen de bor ft van weegen het heimelyke misnoegen , dat ze aoch va n naa-

ren voorigen Heer, HartogGeorg, teegens haaren nieuwen Heer, Hartog

Hendrikvan Saxen', droegen.

Ontrent dezelve tyd was de Univerjiteit te Wittenberg, al t'zederteenigc

jaarenineenengrooten naam en aanzien, enwaarenalle Studiën zoo in-de

Theologie , als andere Faculteiten in haaren beften bloei} daar toe nu onderfteün-

de en vereerde Hartog Frederikde Univerjiteit met nieuwe bezoldingen. Als

ook : Koning Chrijliaahvan Deenemarken , eneenigeZee-Jieeden naamenhet
Evangeliumook met vreugde aan , zoo datDr

. Pomeranm , tot voorrzettinge

en voortplantinge des Evangeliums in Denemarken , een tyd lang beroepen

wierd. Item: Koning Hendrik de achtjie in Engeland, viel ook van den Pan
af. Alzoo, dat PhilippusMelanchthon,vo]gensh.etberichtvan RobertBarns

(die zich ttlVittenberg D.Amarius noemde) bewoogen wierd, dien Ko-
ning z yne Loeicommunes , die hy kort te vooren weeder hadde overzien , to

teeigenen. Ook wierd Phil. Melanchthonvan Frangois , Koningvan Vrank-

ryk, ontboden, om zyn bedenken aangaande den Godsdienft te vernee

men , doch welke reis niet voort ging , en alleen by een fchriftelyk be-

denken van de Heer Philippus naderhand bleef. N u hadde Philippus Melanch-

thon , neevens zyne weekentlyke en gewoonlyke leflen , de gewoonte , dat

hy weegens de vreemde en uitlandfche Studenten, gelyk als daar waaren
Hungaaren, Polakken, Boheemers, en Deenen, die in de Duitfche Taaie
ongeoeftent waaren , alle Zondaagen vroeg voor de Pfar-Predicatie, in 't

byzonder, inzynkaamer,eenevoorleezingeuitde H. Schriftdeed ; zulke

vroeg-uuren nu deelde hy in 't gemeen aldus uit, dat hy, het cerfte halfuur

in enarratione , velGenefeos, velDanielis, vel Evangeliorum Dominicalium,

en hét andere halve uur , in explicatione Catechefeos-toebragt : Daar in hy ge-

woonlyk de locos facros vel theologicos, fecundum methodum dialetticam heel

aardig, per quafiionesmethodicas plagt aan te wyzen en te verhandelen.

Wanneer 'er nu onder andere quajlien , ook de nrticulojujiificationis, (van
de Rechtvaardigmaakinge) gehandeld wierd, zoo viel daar ook deeze vraa-

gevoor, an bona opera ejfent adjalutem, feujujiificationem, necejjaria? Dat is

of'degoede werken , tot de zaaligheid , of Rechtvaardigmaakinge , noodigwaa-

fen , ofniet ? Alhoewel nu , in deeze vraage , <le bona opera (goede werken)
niet wierden geftelt, tanquam cdufa efficiens, ( als een uitwerkende oor-
zaak)' zoo wierdenzc daar echter bygevoegt, tanquamcaufa, fineqnknon.-

Dat is , als eene oorzaake zonder welke de Zaaligheid , mz. niet verkreegen

kan werden.

Dit zelve Formulier nu , maakte , by Conradus Cordatus , . een- Ooftenryker

,

die zich weegens het Evangelium , naar Wittenberg toe begeeven hadde . en

dréden Heere Melanchthon in 't byzonder , in zyne leflen over de H: Schfff-

tunre, hoorde, een ige gedachten, hoe dat dit Formulier doch récht tevpr-

ftaan mocht zijn , zoo dat deète Phrajis ofmaniere van fpreeken , ook voo-

den Heer Luther quam , maar deezen beviel het gantfeh niet , om die in

de Kerke alzoo te gebruiken, énhy wederleide ze hier na ittpublm difputa*

tione , zoo dat ze wel haaft verviel, en hier na ook verder vergeeten wierd.

Schoon nu Philippus hier over in 't minfte niets merken liet, dat zulke

zyne Phrajïs wederlégt wierd , zoo was hy echter daar over in 't heime-

lyk niet weinig t'onvreede en mifnoegtj wanjthydacht, d&t Conradushem
met
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met opzet by Lt/th&hzdde willen lafteren, en in moeite brengen, opdat
Mclanckthon by Littker daardoor verdacht mocht raaken, om welke reede
hy hem voor Cordatus, quadratus noemde } maar echter wifthydeezezy-
ne heimelyke hertstochten mifnoegenop het aardigfteen vlyti^ft te verber-
gen. Ook gebeurde het ontrent de zelve tyd, dateenige Ovcrrhynfe Stee-

den, aan den Rhytiftroom , en Schwaaben , weegens de Leere des Hoogwaardi-
gen Avondmaal* , haare Godgeleerde naar fVtttenberg afzonden, om over
dit artykel met Dr. Luther in gefprek te treeden, en zoo veel als het
moogelyk was , mal kanderen daar inne te verftaan

> gelyk als dan ook Bu-
cerus na eenegehoudene t'zaamenfpraake met Lutherus in eene opentlyke
Phar-Prcdicatie, te fVtttenberg , in de P'harkerke , zyneopenbaarebelyde-
nisdecd, en hier na, niet alleen Bucerus, maar ook de andere overlandfche
Godgeleerden, veel hier over fchreeven , aan Melanchthon , tot JVitten-

berg-, ook liet Philippus veele heimelyke fchriftenaan de Kerken-dienaars
van Zurich afgaan, van welke Dr. LiitJxr gantfehniets wift, zoodat zich
Melanchthon teegens zyne geheimfte grienden en Discipelen liet vermerken,
dat hy het, in het arfykelvan het Avondmaal des Heeren, t'eenemaal en door-
gaands met Luther niet hield. Dochhy liet zyne hertstochten zoo zeer in 't

geheim en verboogen blyven , op dat zulks aan Luther niet bekent gemaakt
wierd , maar eevenwel lieten die van Zurich, naamentlyk, Conradus
Pellicanus, 'Theodorvs Bibliander, Leojuda, en HenricusBullingeras, alle

te zaamen eenpaarig haar verluiden, dat zyin alle zaaken met den Heere
Melanchthon wel kenden onderfchryven , en niet met Luther'. Maar, of
Luther de overeenkominge van Melanchthon , en zyn onderling verftand

met die van Zurich, wel ooit grondelyk gewaar geworden is , of niet , zulks
kan men zoo eigentlyk niet weeten; doch voor zoo veel als Dr.Joachim
Moerlin van deezen handel weet, berecht hy, fat Luther gezegt zoude
hebben , hy mochte wel gaarne wenfehén , dat Melanchthon ontrent dee-

ze punten , niets altoos by zich verborgen hield , maar zyne meeninge
duidelyken klaar uitfprak. Alhoewel nu Luther, Melanchthon zeer hoog
en in waarde hield, zoo is het echter voorzeeker waar, dat Philippus ge-

duurig in de gedachte hadde, enzichinbeelde, alsof Luther, hetheelen

al alleen wilde zyn , en hem, Melanchthon niet gaarne wilde toelaatert

occafiouem ernergendi vel wclarefcendi , de gehegenlocid vanoptc koomenenver-

waart te werdcn.Maarhy liet zyne hertstochten in 't minfte niet blyken.Daar
en boven, alhoewel de Heer Melanchthon, ïnThntJland, omnium dociijjimus

ér ofjiciofïjfimus , de geleerdfte en beleefdfte van alle menfchen was, door

dien hy gaarne ieder een met raad en daad diende , echter, wanneerhy
iets, vel pubhee velpnvatim , in 't byzonder ofin 't openbaar, verhan-

delde, waar aan noch iemand wilde twyfFelen, of dat niet aanftonds voor

geloofwaardig wierd aangenoomen, zoo wierd Phdippus terftont moe-
yelyk, en diesweegen , by aldien hy als dan iemand te ondervraagen, of

teoverreeden hadde, zoo .noemde hy hem aanftonds•> bonum cuctthm vel

ajinum nihil intelligentem , eenflegt gezel i of Ezel, die niets verftont.

Waar , was de zodaanige een aanzienlyk perfoon , dieeenigzins een twyffel,

als booven gemélt is , gehad hadde , zoo liet hy zulk een verftoortheyd vaa-

ren, en de zelve in 't minfte teegens zulke menfehen niet merken, doch
zulke zyne heimelyke hertstochten toonde hy wel aan zyne gehcimfte

vrienden, diedagelyks methem omgingen, gelyk als daar waaren, Vitus

Wmshemius, Marcellns ,Jacobits Miltchius , en eenige weinige andere , en niet

re min bewees hy aan die geene ', teegens welke hy een heimelyk mifnoegen

hadde, omniageneracjficiorum , allerleije zoorten van goede dienften. Zoo
a 3 Be"
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gebeurdehet dan ook byna op dezelve tyd, dat Mr. Georg. c_/£mïHtis, ais

eenprivatusdifcipultisPhihppi, over eenige punten, aangaande het dvond-

maal des Heeren , hem als zynen Leermeefter, vraagde, waar in hy het ge-

voelen van Lnther teegen was, en wat hier in te houden was? Hieropant-

woorde hem Mehnchthon , dat Ltither al te plomp van die zaak gefchreeven

hadde. Meent gy, zeidehy,dat Chriftus zich met de tanden verfcheuren

,

en door het lyfweeder zal laaten uitgeeven ?

Wanneer nu de gedachte c^Emilius hier verder op aanhield, dathy,

om alle reede van twyffelinge voor altoos uit de gemoederen der nakoome-

lingen te weeren, zich, by manier van toeftaaninge , over dit punt, met

Lnther doch ten vollen mocht vergelyken, terwylen zy nu noch alle beide

in'tleeven, gezond, en, daar en booven, in het hoogfte aanzien by de

meefte waaren; ja, zeide Mehnchthon daar op , gy Hartslanders (want

c_y£milïus was Luthers landsman, en van zyn maagfchap, geboortig

zynde van Manfveld ) hebt zulke grote ftyve koppen , dat gy nie-

mand neevens u lyden wild. Waai: uit wel eenigzins te vermoeden is,

dat Mehnchthon , moogelyk, defdiriitenvanLw^w', aangaande het Ar-

tykel van het Avondmaal des Heeren , wel niet doorgaands ooit heeft

doorleezen, doordien Ltither, beneevens de Paapfche 'ïransfiubfiantiatie ,

ook het CaperndiHfche eeten des Broods , C waar van de Zixungliaanen echter aan

Lnther de ichuld geeven ) insgelyks meede t'eenemaai komt te verwerpen.

Want nademaal Mehnchthon een man was , vaneen heel doordringend

verftand en oordeel , zoo dat, wanneer hy maar ter loops, eenige weinige

blaaderen van eenig boek door zag, hyaanftonds de meeninge en het oog-

wit van zoodaanig een Schryver daar uit wel konde vatten , en-

zich daarom ook voor liet (taan, dat hy zulk een Gefchrift niet geheel en

al behoefde door teleezen; zoo mocht hy nu met Z,////.mSchriftenook wel

zoo gedaan hebben , welke echter van zoodaanig een maakzel en trant

zyn , dat ze niet zoo maar ter loop , of met eens in te zien , willen geoor-

dcelt, maar wel heel aandachtiglyk geleezen zyn. Zoo konde dan, ge-

lyk gezegtis , de Heer Phdippus zyne hertstochten teegens Lnther heel wel

op het vlytigfte verbergen , zoo dat het niemand weeten of merken kon-

de, als alleen , gelyk gemeldt is, zynevertroudfte vrienden, als, M. Mar--
cellns, VitusJVemsheim, eneenige weinige andere, waar door ook deezen
geheelen handel, geduurende het.geheeleleevenA^an Lnther, verborgen,

en alleen maar in de aflche bleeffmeulen. En Mehnchthon hadde ook in 't

heimelyk deezen waan, dat Luther zoo eer-gierig en twift-gierig was,
dat hy aan niemand gaerne eenige geleegenheid vergunnen wilde , om

,

neevens hem , op te koomen, gelyk als hy dan zulks ook eenige reizen,

teegens Michaël Meienburg , Burgermeefier te Northitizen , en zommige an-

dere van zynq vertroude vrienden, heeft laaten hooren, .• Ofnu wel f%'-
lippns zulke gedachten hem al te vaft hadde ingebeeld , welke dan zyne vley-

ers hem ook niet af rieden , maar meer hielpen opwekken , zoo \va$'

doch, in der waarheid dit geenzins de meeninge van Lnther: nadien hy
iV/e/^w^/jöwongeveiafdelyken uit de grond van zyn hert liefhadde, en de
Studenten trouwelyk en ernftig beval hem ten hoogften in eere te houden.

Byna ontrent de zelve tyd quam ook Mr.JoannesAgricoh van Etfleben te

Wittenberg, met Vrouwe en Kinderen, zocht vriendfehap by dcUmver-
fiteit, en Voffor Lnther , als zynen landsman, welke hem ook, met zyn
Vrouw en Kinderen vriendelyk in zyn huis nam, en met koften drank een

'

goeden tyd lang onderhield, tot dathy naar zyne gelegenheid, eene goe-

de ruime wooninge voor zich en zijn geheele Gezin, in 't huis van de

Schoon-
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Schoonmoeder vunMelanchthonbequam , tegen over de Pfarkerke. Deeze
Jgricolanu, wierd door de eergierigheid , wcegens zyn verftand , in het

korte zoo opgeblaazen, dat hy ook wel gaarne, beneevens Lutheren Me-
hnchthon, iets byzonders was geweeft, en, doordien hy noch in Luthers

j

koft en wooningewas, zoo ftrooide hy , in'theimelyk, onderzommige
I Studenten , de Jntwomifche dwzaYmge uit, en hy gafvoor, dat de Wet,
eigentlykeneenvoudiglyk, niet in de Kerk, maarop het Raadhuis en aan
den Scherprechter , toebehoorde.

Deeze dwaalinge nu , hadde hy al langen tyd te vooren te Eijlcben opge-
vat, maar, doordien dat een Bergftad was, en dat by die geringe lieden,

zyn gevoelen niet met zoo veel toej uichinge ofverwon deringe opgepronkt
en aangenoomen konde worden, als op de Umverjiteit , by de geleer-

de lieden , zoo leide hy zich zeer op eene zuivere en behaagelyke wyze van
zyne mecninge uit te drukken , en hy gebruikte allerhande beleeftheeden

en cierlyke uitdrukkingen, om zich daar door by de Studentenin deUni-

•verfiteit aangenaam te maaken , doch alles argliftig en ter (luik, zoo dat

het de menfehen niet zoo ras konddfc gewaar werden of merken : want
DocJor Luther deezen Magtfter van Eijleben ook daar toe bevorderde, dat

hy openbaare leflen in de Theologie vermocht te doen, enz.

Door dien hy nu deeze zyne nieuwe geboorte, ofleerftukken , alhei-

melyk, in Luthers^oomn^e en koft zelve voortgebragt hadde, zoo brak
zulks eindelyk uit, zoo dra als hy in zyne eigene herberge quam, en toen

ter tyd waaren ook tafel-genooten van Luther, Mr. Vitus Theodorus van
Nurnberg , Mr. Hieronymus JVeller van Frenberg , en Johan Schneidewem

•van Stolberg ; wanneer nu deeze error Antinomicus voor Lutherquam , en ,

op dat die in de Kerke zelve niet verder mochte voortkruipen , zoo
(lelde Luther teegen die EijlebifcheftelUngeneemvedifpitatien'm, gelykals

die nu noch , in Torms Luthen , te zien zyn , en wierd deezen handel opent-

lyk, inhez colkgie, betwiftenwederlegt, en, alhoewel hier op Mr. Ei/Ie-

ben eene opentlyke herroepingevan zyn gevoelen liet drukken, zoo dat L«-
ther zelfs niet anders dacht, als dat dien handel nu grondelyk geftilt

was, zoo droeg echter £*/7e£e»eenenheimelyken haat teegens Luther , van

wegens die verloorene dijputatie, hyfchroldé in'theimelyk, by zyne aan-

hangers, met fcherpe woorden , heftig op Luther , zoo dat zyne verbol-

gentheid teegens Luther zoo zeer uitbrak , dat eindelyk de gantfche zaake

zelfs voor den Keurvorft, H.Frederik, ten Hoove quam > op dat nu hier

uit geene verwyderinge mocht koomen teontftaan, zoo nam deKeur-

vorji die zaaken zoo zeer ter herten, dat hy beneevens de Rectorder Uni-

verfiteit van Wittenbüg , eenige afgezondene perzoonen verordineerde

,

welke deezen geheelen handel van beide departyen zouden aanhooren , en

,

zoo veel als moogelyk was, by leggen en beflechten , het welke dan ook,
zoo weivan Luther als EiJIeben.op een zeekeren gezetten dag, met mond en

hand, den Kenrvorfi en Rector, toegezegt wierd j wanneer nu cp dien

zelven dag , beidede partyen verfcheenen , om haare klachten en antwoor-

den daarop voort te brengen, zoo trok Eisleben, 's morgens, by 't opgaan
vandepbort, ftilzwygend, teegens zyn woord, dat hy aan den Keurvorji

en ReBor zelfs hadde gegeeven , weg, en hy liet beide de handelings-lie-

den, en Lutlier te vergeefs aldaar wachten, en begaf zich nasuBeriyn tot

den Markgraave Joachim van Brandenburg, en klaagde aldaar nochmaals
heftig over Luther , hoe dat hy hem zoo veel leeds gedaan hadde , en zoo
zeer teegen geweeft was , welke reeden hy , als een welbefpraaktman , met
hofFelyke woorden wel konde oppronken. Ontrent dezelve tyd wasook

Mr.

>
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Air. Vittis Ammerbach , ProfeflorPhïlofophia te IVittenberg , een geleerd/pe.

cntütor en dijputator ; deeze man nu hadde, in PhdofophiJ, en Theologd eeni-

^e byzondere eigene gedachten en zwaarigheeden, die hy , ten deele in

zynhuis, en ten deele in openbaare d//p«tafr>», voorftelde, waarinhytee-

gens Luther en Melanchthon aan was.

Philippus nu placht hem wel zomtyds, volgenszyne achtbaarheid, wat

ernitig toe te fpreeken , zoo konden ook de vleyers van Melanchthon , zom-

tyds de meeninge van Ammerbach meer op een mifverftand by Philippus aan

brengen, als het moogelyk wel niet van noden, of hen bevoolen was
;

hier teegen nu had Luther altyd de gewoonte en maniere , zoo heftig al s hy

anders in zyneopenbaarefchriften was, zbo vriendelyken zoo zachtmoe-

dig was hy teegens een ieder , vel m pnvatis colloquüs , vel publicis difpu+

tationibiis in collegio , alzoo, dathydikmaals, wanneer 'er al een Opponens,

in collegio , eenig zwak argument voortbragt , zoo nam Luther zulk een

flecht argument altyd zelve op, gaf het een heel cierlyke form en fwier,

beeter als het zelfs voortgebragt was , en hy beveftigde dat altyd met zulke

gewichtige omftandigheeden , vee% heerlyker als het den Opponent zelve

hadde kunnen in vallen. Hier na zoo ontknoopte hy weeder dat argument

met veele treffelyke gronden , alzoo, dat alle niet alleen heel wel daat

meede te vreede waaren, maar zelfs veel meer daar uitkeren konden als

zy zelfs wel gemeent hadden.

. Aan de andere zyde,zoo zeedig als Melanchthon in zyne openbaare fchrif-

ten was , zoo licht liet hy zich , in byzondere en openbaare difputatien'i

door toorne verrukken, zoo dat hy meenigen Opponent , wanneer hyzyn
argument zoo cierlyk , of informa, niet konde voortbrengen , als het

welvannooden wasgeweeft, niet eens wilde aanhooren,, maar hem be-

lafte flilte fwygen, en plaats voor een ander te maakenj Alzoo ging dan

ook Luther , met Vuns Ammerbach met veel meer zachtheid en vriende-

lykheidom, als Melanchthon , en hy hield dikmaals byzondere te zaamen-

fpraaken met hem , dat zich Ammerbach over geene haatïigheid van

Luther altoos konde beklaagen. Maar door dien gedachten Ammetbacht

zich, noch met Luther, noch met Melanchthon, konde vergelyken,

zoo begaf hy zich van JVittenberg naar higoljlad, liet zich aldaar van het

Lutherdom ontflaan , en hy wiérd aldaar ProfeJJ'or Phüojophia.

Wanneer nu, door het affterven van Hartog Georg , de voorgenoomen
Oorlog teegen den Keurvorfi , eenigermaaten verhindert was geworden,
en dat echter, gelyk als nu reeds alisaangeweezen, zooweldenagelaa-

tene Landen van Hartog Georg 'm 't gemeen., als defzelfs Raaden'm't by-

zonder, dcnmewwenGodsdienJt des Heiligen Euangeïmms, in 't geheim, in

hunne herten, vyandig waaren, en dat zehen teegen de borft was, fchoon

dat ze, door het recht der Erffenine, onder de Heerfchappye vmHartog
Hendrik van Saxen waaren vervallen, in welke bezitting de Keurvorfi Har-

tog Hendrik ook om deeze reeden hadde gehanthaaft, om dat die Landen
niet aan de Kfome' van Boheemen zouden koomen te vervallen : zoo kon-

den , de Keurvorfi van Saxen ,«n de Landgraavevan Heffen , Philips , alle bei-

de heel gemakkelyk uit dit alles befluiten , datzy, van weegen de Paap-'

fche Potentaatenen Standen, niets zeekerders, als eenen zwaaren Oorlog,

•

van weegen het Euangelinm, te verwachten hadden. Weshalven zy
dan ook daar op bedacht moeften weezen, hoe ze zich onderling zouden'

kunnen befchermen en verweeren. Om welke reede dan eene te zaa-

menkomfte te Schmalkalden wierd aangeftelt , op welke zich alle die geene,

welke het Euangelium toegedaan waaren , lieten vinden , zoo welde Vor-

ften.
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ten, alsdeSteeden. Nadem aal dan Chrijliaan, Koningvan Denemarken

,

eindelyk ook het Euangelmm in zyn Koninkryk aangenoomcn hadde , zoo
begaf hy zich ook wel haaft in deeze Religions-verbintenifje&ev voorgemel-
de Vorften en Standen. Derhalven wierd 'er dan, kort daar na, eenean-
dere te zamenkomfte, of Vorftendag, te Bronfwyk gehouden. Deeze on-
derhandelinge nu, was den Paf'ijlen , en inzonderheid den Hartog Hen-
drik van Bronfwyk, als aangeftelde Veldheer der Papijlen^ ten uitterften

teegen de borlt , en hy trachte dierhalven ook met hulp van zyne vrienden,
zoo veel te meerder , hoe zy met malkanderen den. Oorlog teegen de Reli-

gions -vet wanten zoo veel te eerder mochten bevorderen, enin'twerkftel-

len: en, op dat zulks des te meerder aanzien en geweld, door het gant-

fche Roomfche Rijk , hebben mochte , zoo reifde Hartog Hendrik van Brons-

ïü'ijk , van weegen de Paapfche Potentaaten , zei fs na Spanje , tot den Kaifer

Kaarel, en hy bragt veele gewaande afkondingen en beveelen meedetee-
gende Rehgions-verwanten , opdat den Oorlog daar door des te krachtiger

in 't werk geftelt mochte werden; want KaiferKarel, toenmaals in droef-

heid zijnde , haafte hem zoo zeer niet tot den Oorlog , als het de Pa-
pijlen wel gaarne gezien hadden , en ook daar op drongen. Waar door
Hartog Hendrik van Bronswijk zelfs welettelyke maaien gezegt hadde , men
moet met den naam van Kaifer Karel, als met een dooden valk byten. Wan-
neernu Hartog Hendrik van Bronfwijk , metalledeeze krijgsraadflaagen en

bloedhandelingen . meteenige weinige paarden heimelyk door 't Landvan
Heffen reed, zoo wierd een van zyne dienaar, die deezengeheelen bloed -

handelbyzich, tuflehen in de zadel voerde, gekreegen en gevangen, en
alzoo wierden alle die krygshandelingen der Papijlen openbaar, waar na

hier uit zoo veel ftrydfehriften van Hartog Hendrik van Bronfwijktecgens
den Keurvorjl van Saxen,en den Landgraavevan Heffen, in openbaaren druk

uitgingen ; zoo gebeurde het ook, dat 'er by na ontrent dezelve tyd veele

jammerlyke brandftichtingen hier en daar gedaan wierden , waar door veele

Steeden en Vlekken der Religions-verwantenja.mmer\yk verdorven wierden,

en, van alle zulke brandftichtingen, wierd, van veele lieden, defchuld

alleen heel gemakkelykaan Hartog Hendnkvan Bronfwijkopentlykgegee-

ven. Alhoewel nu uit dit alles te befpeuren was , dat'er by de Papijlen,

om des Euangeliums wille gantfeh geenvreedeteverhoopenwas, zoo be-

moeide zich Kaifer Kaarel doch evenwel daar meede , dat'er, in deeze

tweedrachtige zaakendesGodsdienfts, eeneC/jrz/Z^etezaamenfpraake

gehouden mocht werden , eer dat men het fwaard aan taftte , op dat de lang

voorgenoomene krygs- en veldtocht teegen de Religions-verwanten daar

door nochmaals tot op een andere tyd en geleegenheid verfchooven moch-

te werden.

Nu was, ontrent deezen tyd, Heer Mauritsvan Saxen eerH onlangs, na

het affterven van zyn Heer Oom Hartog Hendrik van Saxen , nochmaals door

de hulpe en byftand van den Keurvorjl Heer Frederik, in zyn oud geërfde

Land ingeftelt , daar noch , gelyk te vooren gemeldt is , de gantfche Land-

en Ridderfchap , het Paapfche deel aanhing, en de Euangelifche vyandig

was,en Heer Georgens verlaatene Raadenwaaren daar ook noch alle,die zich

gezaamentlyk , by haaren nieuwen aankoomenden Hecre wel wiften te

fchikken , en zy konden , weegens den Godsdienft haaren heimelyken haat

teegensden Keurvorjl voor eenen tyd , noch al vry loos verbergen. Zoo
wierd dan deezejonge bloeijende Heer, Hartog Maurits , byzynenOom
de Keurvorjl , op het heerlykfte onderhouden , en opgetrokken , en hy

quam nu in een vol Landfchap , en treffelykenaangeèrfdenfchat, enhy

11. Deel. b ging
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ging nu in zyn eigen tuin , zonder eenige hindernis of teegenfpraak Sec.

In deezen jongen en vroolyken Vorft verwekten dan de Meijjenaars wel

haaft een mifnoegen teegen zynen Oom den Keurvorft, die doch voor
hemen zyn Vader, zyn Land hadde helpen befchutten , hemdaaringe-

zet, behouden, en daar en booven in zyn jeugd, heerlyk en hoffelyk

hadde opgetrokken , alzoo , dat hy , Hartog Maurits , de voorige ont-

fangene trouwe en weldaadene alle te zaamen vergat , en eenen Oorlog tee-

gens zynen Oom, den Keurvotjl, voor de Stad JVurtzen heel fchielyk

aanving, welke noch hedendaags de /^^w-^rr^genaamt werd, omdat
dieopPafchen voorviel, en alhoewel, door Gods genaade deeze ellendi-

ge allarm haaft geftilt , en de Vorften weder te zaamen verzoent wierden

,

alzoo, dat Hartog Frederik niet anders wift, of hy hadde nu de trouwde

en lieffte Oom tot een buurman, zoo bleef'er noch, voorenna, eenen

verborgenen haat en verontwaardiginge , in het herte van Hartog Maurits

fteeken, welken hy, eenen geruimen tyd lang meefterlykwifte te verber-

gen, fchoonhy door zyn Meijjenfche Raaden, altydheimelykalseenglim-

mendetintel, aangeftooken en opgeblaazenwierd. Van deeze ondank-
baare vergeetelheid willen de Meifienaars nu gantfeh niets meer weeten

,

enzygeevenvoor, dat Hartog Maurits eeniger maaten, tot deeze onver-

wachte Vlaaden-krijg , eene goede oorzaak gehad heeft; en evenwel, by
aldien men eene grondelyke vafte oorzaake van deezen Oorlog begeert te

weeten , zoo konnen zy echter gantfeh niets gewichtigs in der waar-

heid by brengen , het welke zy echter buiten alle twyftel, .volgens haarc

aangeboorne, hovaardige en prachtige grootsheid , aart , en natuure , geen-

zins zouden nalaaten, met de hoogftefchynbaarheid, uitteblaazen, of
op te pronken, by aldien zy maar iets beftandigs ofgrondelyks daar van
viften aan den dag te brengen.

Ontrent de zelve tyd deed men ook een tocht teegens de Turken in Hon-
garyen , voor Offcn en Peft ; alhier hadde het van rechts weegen betaamd , dat

menden Keurv'orjl van Saxen , Hartog Frederik, als een Aarts-maarfchalk

desRyks, tot Veldheer gemaakt hadde > maar de Cardinaal, Albregt van
Mentz, wift het zoo te bekuipen, dat'er in de plaats van den Keurvorji

van Saxen , zyn eigen Oom, Alarkgraafjoachim van Brandenburg , tot

Veldheer verkooren wierd ; in zulk een veldtocht begaf zich ook Hartog
Mauritz in eigener perzoon , en hy hield zich voorwaar in den ftryd zeer

mannelyk en dapper; maar Markgraaf'Joachim trok weeder, onverrichter

zaake , van 'Teji en Offen af, en daar ftorven eensdeels veele Soldaaten , en
veele wierden 'er van de zelve door de Hungaaren zelfs geplondert enver-

flaagcn , en daar wierd toen ter tyd aan zeeker Gngers Heer , 'Primi 'Petrige-

naamt, de fchulddaar van gegeeven, dat hy zich, in deezen kryg zeer

verdacht gemaakt hadde ; diefweegen hy ook , van d^n Koomng Ferdmand

,

een tyd lang te Nieuftad gevangen gehouden wierd. Als nu Hartog Mau-
rits, weegens zynen vroolyken imborft, zich in deezen veldtocht, een

goede naam en gunft gemaakt hadde, zoo wierd 'er in 'tjaar 1544,, eenen

Ryksdag te ^w^aangeftelt, die Keifer Karel , na zyne geleedene fchaade

van Algorei zelfs bywoonde. Op deezen Ryksdag dan , terwylen de Kai-

fer nu zelfs weeder in Duitsland was, hielden de Geeftelyke en Weere ld-

lyke Totentaaten zeer yverig en heftig aan, dat doch de lang verzochte

Oorlog nu eens in 't werk geftelt mocht worden ; en , door dien ook de

Hartog Frederik van Saxen , en de Landgraaf Thilip van Hefjen in eigener

perzoon den Ryksdag te Spiers bywoonden , zoo wierden alle deeze

Krygsp-atfyken , en bloedhandel zoo heimelyk gedreeven , dat de Keur-

vorji
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vorft die geenzins merken konde> want KaïferKarel toonde zich op het al-

lergenadigft teegens hem, en hy bood zich ook, uit byzondere genaade, aan,

indien de Keurvorjl, naar Gods wille , als een Heer van groot gewicht, door
den dood uit deeze weereld gehaalt zoude worden, zoo wilde hy, de Kei-

jèr, Hartog Frederiks nagehaxe jonge Heer Zoon, een getrouwe opziender
en voogdzyn, en wierdalzoodeAeww/2, in zyn gemoedzoo zeer geruft

geftelt, dat hy zich, van den Kaïj'er , over geene ongenaade, ofecnigo-
verval weegens den Godsdienft, meer bekommerde. Maar niet te min wierd
'er op de zelve Ryksdag , door aanftookinge des Cardmaalsvan Ments, dejon-
ge Heer Hartog Maurits, noch al verder teegen den Keurvorjl opgehitft,

en, door dien Kaïfer Karel,juii\ toen ter tyd,eenen tocht teegen den Koo-
ning Francois voor Landshut , voor hadde, zoo handeldemen met Hartog
Maurits, dat hy zich, niet alleen in deezen tocht, maar ook in andere zaa-

kenj in des Kaïfers dienft zoude inlaatenj want, als hy zulks doen zoudei

en zich gehoorzaamelyk, dienftwillig, en wilvaardig teegens zxneMajejleyt

betoonen , zoo zoude hy hem dit niet alleen rykelyk vergelden , maar hem
ook noch daar en booven tot eenKemvorjl van Saxen maaken. Deeze hande-

linge nu wierd wel voomaamentlyk door den Cardinaal Albregt , enzyne

Raaden , maar ook door Chrijloffelvan Carkwitz , wel eer een Mentze, maar

nu een Saxifche Meijfenjche Hof-dienaar, met het hoogde geheim; in alle

ftilte, verhandelt, zoo dat, gelyk als gemeldtis, de Keurvorjl, Hartog

Fredcrik , niet anders merken konde , als daar was , met zynen Oom , Har-

tog Maurits , alleen maar o ver de Veldtocht in Vrankryk gehandeit gewor-

den : maar Hartog Maurits voerde ijerftont , na dit heimelykeaangegaane

verdrag, deeze 4 letteren in zyne lieverye, V. G. M. A. Vielleicht Glukt

Mirs Av.ch. Zoo wierd ook, ontrent die zelve tyd, Hartog Augujius ,

Hartog Maurits Broeder tot een Coadjutor te Merfeburg gemaakt , waar

door dan die twee Gebroeders van Hartog Fredetik t'eenemaal afgetrokken,

en ook een heimeiyk lokaas van den jongen Vorft wierden, enopdezyde
der Geeftelyke gebragt ; zoo haddeook de Cardinaal , Albrecht van Mentz,

eenige jaaren te vooren , weegens zyne groote fehulden het zeegel des

Roomfchen Ryks, welke hem als Bij)chop van Mentz , enCanceliervan't

Ryk , toevertrout was, aan Granvelle, voor eenige duizenden guldens

,

verkoft , zoo dat voortaan alle de handelingen , welke door het recht , aan

't Kaiferlyke Hofverrecht moeden werden , t'eenemaal door de handen van

Granveïle , en die van zyn Zoon , de Bijfchop van Arras moeften gaan.

Wanneer nu niet lange na de voleindmge van deezen Ryksdag des 44(^11

iaars de Aarts-Biffchop van 'JMentz, Cardinaal Albrecht , iturf, zoo be-

gaf zich terftont zyn geheime Raad en Cancelier , Dr. 'Turk , een argliftige

en bloeddorftige Vyand van 't Euangelium , in Hartog Maurits dienft , naar

Drefden; deezen Turk nu haalde wederom de oude bloeddorftige pratly-

ken voor den dag, noch van HartogGcorg, en zyne oude Raaden afkoo-

mende, teegens den Keurvorjl Frederik, daar Chrijloffel Carïowits hem
, trouw elyk in hielp, beneevens Dr. Kommerjiad , Dr.Fachs te Leipzich,

en wat'er noch al meereenen ouden haat en nyd teegens het Euangelium ver-

borgenhadde. En doordien nu haarenjongen Heer, Hartog CMattrits ,

weegens zyn vroolyk gemoed in Krygs-zaaken, een groote gunft en toe-

zeggingebyden Kaïfer ha.dde , zoo wierd zyn hert en zin, hoelangerhoe

meerder den Keurvorjl teegen, en hadden daar over dezelve Meiffenaars

ookal eene heimelyke t'zaamenfpanninge met des Keurvorjls geheime Raa-

den , en voornaamfte van den Adel gemaakt , doch met zulk eene groote

voorzichtigheid en lift.dat hy,deKeurvorjl in eige perzoon het niet merken

//. Deel b 2 kondej
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konde ; behalven Dr. Luther alleen , die het wel zag , waar heene alle dee-

ze zaaleen zouden draayen , en hy merkte deeze t'zaamenfpanninge der

LMeiJfenaars voor alle andere menfehen aan , hoe zy eindelyk den Keur-

vorft vertreeden , en land en lieden vernielen zouden; waar over hy dan
ookdikmaals wel diepdaarover zuchte , dat zyn genadige Heer, de Kcttr-

vorfi, zyne Raaden zoo veel toe vertroude> wantzy, des Keurvorjis Raa-

den T hadden met de CMeififenaars eene honds-ketting over den Keurvorft

gemaakt, zy zouden ook niet eerder ophouden, voor dat zy hem eer ft op

de vleefch-bank hadden gebragt : hy verhaalde ook , hoe dat des Keurvorjis

Vader, Heerjoannes, hem, Luther, op een zeekeren tyd , alleen, te

Torgau, in zyn kamertje, aan 't venfter , verzocht, en meteen bedroeft

herte gezegt hadde : Ach, lieve Heer Doctor , myn zoon vertrouwt de

menfehen al te veel , want hy kent haar nog niet , maar hy zal haar wel eens

loeren kennen , wanneer de fchade gefchied is.

Als nu alle deeze liften in vollen fwang gingen , zoo vingen nochmaals

de Sacramenteerders , en Cafpar Schtvenkveld , iets nieuws in Sdefien aan,

waar door ze veele lieden op den dool-weg hielpen , zoo dat ook een Edel-

man uit Sdefien, Dr. Luthers fw aager, eenen van Bora, naar Wittcnberg

cjuam, en van den Doctor, in deeze verwarde zaaken een grondelyk be-

richt begeerde, hoe hy zich, in deeze nieuwe handeling der Sacra-

menteerder s en Swenkvelders richten en fchikken zoude.Hier door wierd Dr.

Luther dan bewoogen om zyn laafteen eindelyke belydenhTe aangaande het

Avondmaalvan Chriftus in druk uit te geeven. Wanneer zulks nu voor de
Godsgeleerden te Zurich quam , zoogaaven zeeën Latyns antwoord uit,

daar in zy alle de meeningen en gevoelens des Euangcliums op eennieuw

herhaalden en verdecdigden : van het gedrukte antwoord van haar wier-

den dan twee exemplaaren naar Wittenberg gèbragt, daar 'er de Keurvorjl

een van kreeg , en het voor hem liet leezen ; en doordien Dr. Luther hier

vooren van den gantfehen handel, in zyne laafteen gedrukte Belydenifle

genoegzaam gezeid hadde,en dat het de Keurvorft echter voor noodzaake-

lyk hield, dat het Zurichfegefchrift , met een genoegzaam antwoord weder-

Jegt wierd , zoo liet hy dierhalven met Phdipfus handelen
}
dat hy het ant-

woord daar op wilde inftellen , op dat Dr. Luther, als nu een oud en
zwak man zynde , van alle verdere moeite verfchoont mochte blyven ; dit

floeg Melanchthon rond uit, en fchier in moeyelykheid t'eenemaal af, en
hy hield een ige verdacht, dat men deeze aanzoekinge, met voordacht

,

door Luther, van 't Hof hadde aangelegt aan hem tedoen: gelykalshy

2ich dan ook hier over, doch in der waarheid uiteen valfch vermoeden

,

teegens Marcellus, en zyne vertroudfte Vrienden, beklaagde; en Me-
lanchthon vatte zelfs de gedachten op, alsof Luther, door dit argument,

maareene geleegenheid en oorzaak wilde zoeken , om hem in eenig onge-

mak aan 't Hofte brengen , ofte drukken , het welke echter in der daad en
waarheid , de meeninge van Luther nooit , maaralleen een val fche gedachte

was. Want Luther hadde Melanchthon uit de grond van zynhertelief,en

hy liet nooit na , van den Heere Phdippits hooglyk te eeren , en de Studen-

ten aan te beveelen , waar hy maar konde. Niet lange hierna wierdDr.

Luther van de Graaven van Mansfeld naar Eisleben verzocht te koomen,want
zyhem , door veelvuldige verzoeken en aanhoudingen gebeeden hadden

,

dat hy de langduurige verwerringen en twift-zaaken, daar inne zy nu al

t'zeedert eenige jaaren met malkanderen oneens geweeft waaren, byder

hand wilde neemen , en tot een goede vergelykinge en eenigheid helpen

brengen. Maar als hy de handelinge recht ter deege aan wilde grypen

,

zoo
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zoo bevond hy terftont de zaaken , door de gcldgierige Rcgtsgeleerde , op
beide de zyden, in zulkeene verwerdewytloopigheidenverbitteringein

gewikkelt te weezen , dat, byaldien men hier in door Rechtsgeleerde de
zaaken verder zoude willen voortzetten, dat 'er als dan noch eenigehul-
pe, nochraadinteverhoopen was } waarom hy ook Dr. Melchior Klingc, als

een Mansfeld Rechtsgeleerde en Procureur, by de handelinge niet gedoo^en
\vilde, en daarom liet affchaffen; en deze verdrietelyke handel gaf den
dikmaals gemelte Ltttber zoo veel te doen , dat hy zich verluiden liet , by
aldien onze HeereGod hem eenmaal weederom te huis wilde helpen, zoo
zoude hy zelfs een boek teegen de zilvere engonde Rechtsgeleerdegaanfchryven,

om dat zy de zaaken dikmaals tot haaren voordeele en gierigheid , teegen

alle billykheid , meerder verwyderden en inwikkelden. Nu hadde Dr.
Luther hier te voren een zinkinge in zyn eene been , het welke hem Dr. Rat'

zenberger om zynegeduurigezwindelinge, opende, 'tgeene deltaliaanen

ten fontanel noemen , zoo lang nu als Dr. Luther 't zelve open liet,

bevond hy minder zwindeling, en andere lyfs-zwakheedenvanzynlich-

haam, die hem anders vry dikmaals overquaamen 5 Wanneer hy nu, ge-

lykgemeltis, tcEisleben, met die verwarde Manjveldfche zzakc veel moei-

te en arbeid te vergeefs aangewend hadde , en dat alle handelingen om niet

waaren , zoo verdroot hem deeze wytloopigheid zoo geweldig , dat hy
zyne eigene gezondheid daar door zelf* niet in acht neemen , en , met de
gemelde raad , door de Vitnool-fieen , zyn fontanel niet open houden konde

,

zoo dat hy vol van zwaarmoedigheid , in zulk een dagelykfchen arbeid

wierd, waar door hy dan deopeni«H^an 't been liet toeloopen, zoo dat

het te vermoeden is , dat deeze g^oicKgeonilelteniilen van gemoed, be-

neevens deopwerpinge van de qua*éaardige vochtigheeden naarbooven,

door het toeloopen van defontanel, gevoegt by zyne heftige daagelykfche -

quellingen, hem gezaamentlyk den doodaangedaan hebben : Den avond
tevooren, eer hy fturf, was hy taamelyk vroolyk met zyne huis-genoo-
ten, en, eer hy zich, na het avondmaal, te beddehadde willen leggen,

heeft hy het volgende vers , met kry t , noch op de muur gefchreeven.

Pefiis eram vivus , mariens ero mors tua , Papa.

Pat is

:

In 'f leeven was ik 11, o Paus , pefl enfenyn,

Enjlervende zal u myn dood wju' dood ook zyn.

CMelanchthon meent , dat de oorzaak van zyn dood een zeekere ziekte is ge-

weeft, die de Artzen Cardiogmus, in 't Grieks tta^uayph > dat is, maag-

pynj of pyn voor 't hart, noemen; maar andere meenen , dat de eerfte

aangetoonde ongeleegenheid een oorzaak van zyn dood is geweeft. Men
Mfputeere nu over de oorzaak van zyn dood , zoo men wil , en men zegge,

dat hetzyn<ïw«/«c/yw^m«^ofMoord-jaar, is geweeft, zooisdochdit

tebeklaagen , dat hy noch die korte tyd , diehy, behalvendie Eijle-

bifche handelingen , in zyn huis te Wittenberg , noch overig hadde gehad te

leeven , in de plaatsvan die heülooze en nietige Manfveldfche zaaken , veel

hooger, gewichtiger, en voor de Kerken nuttelyker zaaken , in zyn ei-

gen huis te Wittenberg , met beeter ruft , haddekonnen verrichten , dan dat

hem zyne Erf-Heeren , den van God verordineerden dood , noch vol van

angft en onruft zuur genoeg gemaakt moeften hebben. Wanneer

het lyk van Dr. Luther y in een tinne kift, op des Keurvorfien bevel, naar

b 3
W%t-
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JVittenberg gebragt wierd , zoo wierd hetzelve eerlyk, in de Slot-kerke

aldaar, naaft den predikftoel, ter aarde beftelt, en Dr .Pomeranus hield

eene lyk-predicatie daarover , en Melanchthon een lyk-vertoog. Kort voor

Dr. Luthers reize naar Eifleben hadden zyne huis- en difch-genooten een

flaande uurwerk op zyn flaapkamer vernieuwt en laaten oprechten; zoo ge-

beurde het dan eens in de middernacht, dat'er, by dat flaande uurwerk,

een groote val gehoord wierd , als ofhet fteene gewicht van de ftrik afviel,

maar 'smorgens was alles geheel en onbefchadigt. Als Dr. Lnther zulks

hoorde, fprakhy tot zyne difch-genooten, dat ze haar hier over niet ont-

ftellen moeften, want deze val beduidde zyn perzoon, dathy welhaaft

zoude fterven; ook' begeerde hy op deze verbafterde weereld niet langer

te leeven , men zoude maar bidden , dat God hem een genadig uurtje gelief-

de te verkenen, zoo wilde hy zich in een dood-kiil leggen, en aan de

wormen een frifch lichaam te verteeren geeven; de weereld was hem een

vyand, en die was hier teegen hem maar tot een verdriet en laft.

Alhoewel nu een ieder , weegens het overlyden van Dr. Lnther be-

kommert en treurig was, zoo dikmaals evenwel als Melanchthon alleen by

zyne vertrouwde vrienden was, en men de reftaurationefiudiorum Theo-

logicorutn ,

!

en over eenige veranderinge des toeftands in de Academie

,

weegens deeze fchielyke afgang van Lnther bezorgt was , zoo konde men
wel merken en befpeuren , hoe hettJWelanchthon in 't heimelyk goed deed,
dat men zich voortaan naarhem, alsdenopperften, rechten moeite; want
hyaltyd, gelyk als gemelt is, by Luthers leeven, hem zelven ingebeelt

hadde, dat Lnther zyn eige achtfcflNtfieid maar alleen hadde bevordert,

en daarneevens hem nooit hadde lürfeMgunnen , dathy ook in eenig aan-

zien mocht koomen; derhalven btfMM&de het Philippusin 't heimelyk ook
wel, dat nu dcvoornaamfteTheologite JVittenberg, als Pomeranus , Kreut-

zger, Major, en alle de andere Profefjbres, alleen maar by hem raad moe-
ften koomen haaien ; gelyk als hy dan ook alleen , w difputattonibns Theolo-

gicis, in Dr. Luthers plaats , de voorzittinge hadde , en wat een ieder God-
geleerde , of in de kerk-predicatien , of in de fchoolen, leeren zoude,
zulks wierd aan een iegelyk va.n Melanchthon voorgefchreeven , daarinne
hy, zich ook geen moeite, noch arbeid altoos verdrieten liets wanthy
eene byzondere vreugde hadde, wanneer hy iemand, die maar ilechts zyn
raad en hulpe begeerde , met raad en daad behulpzaam konde zyn , en goed
bewyzen. Alhier kan men nu niet eigentlyk weeten, wat Hartogjohan
Fredenk voor gedachten heeft gehad, dat hy, kort na Dr. Luthersdood
daar na getracht heeft, hoe hy aan ^Melanchthon, in de Theologie, noch
een meedehelper, naamentlyk den Heere Brentius , toevoegen en ordinee-
ren wilde, maar, na Luthers dood, vielen 'er wel haaft andere gewichti-
ge handelingen voor, zoo dat zulk voornemen vanden Keurvorft zchttv
bleef, en hy zichin den Oorlog liet inwikkelen.

Want, als Dr. Lnther 'm Februanus durf, zond Kaifer Karehevfcant , on-
trent Pafchen, Nicolaasvan Kenneritz, ineengezantfehap, tot den Meif-
fenfen, znSaxifchmAdel, en hy liet hen aanzeggen: NademaalzynA%>-
fteitin vermoeden was, als wildehy zich vyandlyk, ofteegen het Euange-
hum opmaaken , dat dit geenzins zyn meeninge was , maar na dat'eranders
veele klachten voor zyne Majefteit kwamen , dat men zoo averechtsmet de
geeftelyke goederen omfprong ; zoo wierd hy hier over met rechtvaardig
medelyden bewoogen. Deeze boodfehap was nu wederom een bequaa-
me voorftellinge voor de Saxifcheen Meiffenfche Edellieden, die behal-

vendat, weegens de geeftelyke goederen, dewelkede Keurvorfl: van Sa-

xen
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xen ten decle tot het oprechten der Hooge-fchool, ten deele tot andere
godvruchtige gebruiken der Kerke hadde aangewend, reeds afkecrig van
den Keurvorft, en daarom noch dies te meer op hem verbitterd en yér-

floordwaaren.

. Als mede ;
nademaal Chriftiaan Kooning van Deenemarken de voor-

naamfte in het verbond der Proteftantfche Standen was, en Kaifer A^7fJ
noch iets, van weegen den verdreevenen Kooning Chnftiern, aan wien
A'dWfr Zufter getrouwd was, op hem teeiffchen hadde; zoo liet deKai-
zer zoo ras als 't mogelyk was , ook met deezenKooning Chriftiaan hande-

len, om dit verfchil ten eenemaal byte leggen en weg te neemen, opdat
de gemelde Kooning zich uit het Smalkaldifche Proteftantfche Verbond
zou begeeven; gelyk dan dit alles met de uitterfteneerftigheid wierd in 't

werk gefteld, en hier door alzoo dehulpedes Koonings van Deenemar-
ken den Proteftanten gantfehelykafgezneeden. Hier op volgde haaft,

dat de Keurvorft van Saxen en de Landgraafvan Heffen voor weederfpan-

nige VorftendesRyks, en in den Ban verklaard wierden, en den Oorlog
cp den hals kwam; dienvolgens, of fchoon Jan Frederik den Kooning
van Deenemarken om hulpe en byftand verzocht , en weegens de gemaakte
verbintenis van Brotipivyklitt indachtig maaken , zoo wierd hem doch zoo-

daanige hulpe van den Kooning Chriftiaan glad afgeflaagen. Dit wift Z>.

Melchior Khnge wel van te vooren , dat het den Keurvorft zoo gaan zoude

,

derhalven hy ook voorheen de Gezanten des Keurvorfts van Saxen waar-

fchoude, datzy niets by Deenemarken zouden uitrechten. Alhoewel nu
de Keurvorft, inditkrygs-gevaar. in geenen deele van zins was geweeft,

zich in eigener Perzoon in een Verotogt teegens den Kaifer te begeeven,

maar te huis by de zyne het gantfche noodlot te verwachten en uit te ftaan

;

zoo hield echter de Landgraaf Philips by den Keurvorft zoo lang aan, en

liet niet af van hem nacht en dag aan de ooren te lellen , tot dat hy daar in

bewilligde. Wanneer nu zulks den Landgraave wierd aan gezegt, be-

haagde hem deeze boodfehap zoo wel, dat hy den geenen, diehemdeeze

tyding bracht, een koftelyk paard tot boodenbrood vereerde. Totdee-

zen Veldtocht des Keurvorfts, waaren ook de Wittenbergfche Godge-
leerden een groote oorzaak. Want zoo ras de Keurvorft van Saxen en de

Landgraaf van Heffen in den Ban en Weederban verklaard waaren , ftelde

D.Joris Major aanttonts eenen anderen Banen Weederban der hoogeGod-
delyke Majefteir teegens den Kaifer Karelen zynen Broeder Fcrdmand daav.

teegen, laatendede zelve in openbaaren druk uitgaan. Defgelyks liet Fi-

lips Melanchthon , D. Luthers Waaijchown-inge aan zyne lieve Dmtfchers op 't

nieu weeder drukken , waarin hy eenige weinige woorden van Litthervet-

anderde. Zoo fchreef ook Jooft Memuseen byzonder boek van de Vervee-

ringe in der nood, het welke hy aan den Heer Philips na Wittenbergzond,

om 't door te zien , eer het gedrukt wierd. Doch Philips fchreefhet geheel

en al op 't nieuw , en hy liet het ook onder den naam van Jooft Meniits opent-

ly k op de pers leggen ; ook zocht men over al eenige kladdige papieren of

onvolmaakte ftukken uit de hoeken , die D. Lnther zoude gefchreeven heb-

ben, om te bewyzen, dat hy tot zoo een noodweere voor den Godsdienft

teegens den Kaizer hadde geraaden ; daar nochtans noch veele andere raad*

geevingen van hem voor handen zyn , waar in hy een heel andere meening

aan den ouden Keurvorft Joan voorfteld, als het die van IVittenbergvoox-

draagen. En in deezer voegen is miffchien de KeurvorftJan Frederik, en

door den Land'.aaf, en door de Wittenbergfe Godgeleerden bewoogen
geworden , om zich in den Oorlog teegens den Kaizer te begeeven. Als

hy
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hy nu voor zyn vertrek uit zyn Land, de Stadt Wittenberg met Volk be-

zette, en zyn Land zynen N eefden Hartog A/tf#nte trouwhartig aanbe-

val, zooverzeekerdehem ook den Hartog hierop, van zyn broederlyke

vriendfchap en getrouwe nabuurfchap , en geen leevendig menfch vermoe-

de eenige hinderlaagen ofgevaar van den Hartog Mauritz. Nochtans had-

de hy eenen dienaar aangenoomen , FransKram genaamd , die onder 't ver-

reizen des Keurvorfts en 't bezetten van Wittenberg, zich jeegens een

zyner vrienden, inhethuisvan AmbrofiusRuiterMzx. ontvallen : DeVorft

Jan Frederik mocht wel op zyn hoede zyn ; want Hartog xjtfauritz haddc

iets in 't zin, dat Jan Fredcrik noch niet wift. Deeze Frans Kram , was

Van een laage afkomft uit Sileefien, en hy hadde zich kort van tevooren

in den dienlt van Hartog Mauritz begeeven, om zyn verfpiedertezyn,

hy had voorheen goede kennis met alle de Profejforen van Wittenberg ge-

had, wift ook de gantfche geleegenheid der Stadende der Inwoonders;

't was hem ook moogelyk wel naden zin , dat hy van een moeijelyke flaaver-

nye (fanwlaat) tot Wittenberg, in den dienft van zulken ryken Vorft

gekoomen was , hy droeg zich derhalven in alles wat men hem beval , en

daartoe zich niemand wilde gebruiken laaten , willigen onverdrooten.

In de Stad Wittenberg wierd tot Bevelhebber gelteld eenen Erafmus ,

een laatdunkend Meiflenfch Edelman , eneen recht vyand der Studenten,

die ook een van die dienaars en Raaden vandenKeurvorft, Jan Frederik

was, die een langen tyd te vooren met de dienaaren en Raaden van den
Hartog Mauritz goede kennifle en verbintenifTe hadden gehouden

; zoo
dat hy zich ook, zoo haaft de Keurvodt uit zyn Landverreifd was, inde
bezettinge zoo droeg, dathy by veelffl verdacht wierd. Als deeze bezet-

ting gefchiede , pakte Mtlanchthon zich haaft van Wittenberg weg, en be-

gaf zich na Z erbft , in het huis van Doei. Wolfgang Fabricius.

Alsnu, gelykwe gehoord hebben, deKeurvorft JanFredcrik doorden
Landgraaf Fihps en zyne Godgeleerden zoo krachtig tot den Oorlog ver-

maand , en , om uit zyn Land te trekken bewoogen was ; zoo kon men
in den zelven Veldtocht, aan zyn Krygsvolk en Bevelhebbers, diehyal
te veel vertrouwde, al vroeg fpeuren, dat hy teegens den Kaizer weinig
zoude uitrechten.

Want van zins zynde met zyn gantfche Leeger den Vyand aan ftonds on-

der de oogen te trekken , zoo leide zyn O verfte Goldakker hem met al zyn
Volk door zulke onbekende en ongebaande weegen, dat het weinig ge-

fcheeld hadde, of hy was door eenen haaftigen oploop van waater , met
alle de zyne om den hals geraakt, en overrafcht geworden.

Terwy 1 nu de Keurvorft buiten zyn Land is , zoo komt de Hartog Mait-

rits, teegens alle beloofde en toegezeide trouwe, envalt'erhem fchielyk

van achteren in; daar toe gebruikende een hoop Hu(faren, die hem de Ko-
ning Ferdinandhad by gezet. Om echter de zaak een weinig fchyns te gee-

ven , en een verwtjen aan te ftryken, zoo liet hy in openbaaren druk uit

gaan , dat hy alles ten beften van den Keurvorft zynen N eevedeede ; op dat

het Keurvorftendom van Saxen niet onverwachts van Ferdinand ingenoo-

men zoude worden,en hy ook zynen aanval ofdeel alzoo onvoorziens mog-
teverliezen.Dus liet de Landgraafiv/zjtfook eenen opentlyken brief uit zyn
Veld-leeger aan den Hartog Mauritz afgaan , hem waarfchouwende , dat

hy dit overvallen en inneemen des Keurvorftelyken Lands zoude hebben

na te laaten, en daarvangeheelykafteftaan, ofdat hy anderzins genood-

zaakt zoude zyn, den Keurvorft met zyn-gantfche macht teegens hem by-

te fpringen.

Aan
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Aan dit fchryven van den Landgraaf, gaf ook meenigmenfch geloof,

in iemand dacht anders, ofhet vvasden Landgraaf oprechtelykernft.

Doch als beide de Vorften voor de Stad Ingolftadteegens den Kaifer te
relde lagen , en de Landgraaf eens vervaarlyk fchieten liet, zoo wierd

nochtans al het gefchut ter zyden afgekeerd, dat hetaanhetKeizerlyke

Leeger geen fchaade kon toevoegen : en als zulks een Keurvorftelyke Hoo-
veling D. Matth. R. merkte, en daar van fprak, zoo is hy aanftonds on-

der een fchrikkelyke verftoortheid en toorn des Landgraafs uit het Leeger

weg gejaagd of aan een kant gezonden. Onder dit grouwelyk fchieten

begoft de Kaifer zelfs fchier aan de belofte des Landgraafs tetwyffelen,

zeggende : Eygy quant , houiv my , datg ymy toegezegt en belooft hebt. Noch

heeft ook de Landgraaf, terwyl het Leeger der twee Vorften teegens den

Kaifer ftond, zyn Afgezant by den Kaifer gehad, enmetallemoogelyke

vly t laaten handelen , dat hy by zyn Majefteit in genaaden mogt aangenoo-
roen werden, als dan wilde hy metzynKrygsvolk, al dat den Kaifer tee-

genftreefde , helpen t'onderbrengen. In het Leeger voor Gengen gebeur-

. de een belagchelyk voorval} want als het KeurvorftelykeKrygsvolk, wee-

1 gens beloofde betaalinge, een alarm of oploop met een groot gefchreeuw

|
voor de tent des Keurvorfts maakte, en geduurig geld , geld, geld riepen

i vloekte, endeKeurvorlt hier over zynen Bevelhebber^^» Metfch (dien

hy kortelyk het geld reeds had ter hand gefield, het welk hy echter ver-

fweegen hadde ) hard toefprak, maakte gemelde j^z» Metfch aanftonds

een jok en lagchery hieruit, zeggende: Ach genadigfte Heer, het Volk
roept niet om geld, maar hun klaagen is maar, helde , kelde , kelde >

want de arme duivels lyden koude. Doch om kort te gaan , alle zaaken

waaren zoo gedraaid , dat men den Keurvorft wilde onder 't jok brengen j

en overmits het harde weeder en de vorft begon aan te gaan, trokken de

Keurvorft en de Landgraafbeide onverrichter zaake na huis.

In deezen aftogt , als de Landgraafvan de Stad Frankfort, alseeneder

Bond-genooten, aangefprooken en gevraagd wierd , hoe alle zaaken fton-

den , en wat men van zyri hulpeen byftand te verwachten hadde ? antwoor-

de hy , een ieder vos mocht zyn eigen lyfin acht neemen , en het zelve zoo

wel bewaaren als hy konde. Toen hy nu weeder te huis was gekoomen

,

verbood hy door zyn gantfche Vorftendom , aan alle zyne Onderdaanen

,

op de hoogfte ly f-ftrafte , dat zich niemand onder den Keurvorft van Saxen

zoude verhuuren ofaanneemen laaten. Terwyl nudeeze Veldtocht duur-

de , hield zich F. Melanchthon tot Zerbft in het huis van D. Wolfgang Fa-

briaus op. En als hy eens op een tyd bezocht en gevraagd wierd, hoehem

dit flinx overvallen der Keurvorftelyke Landen , door den Hartog Maurits

aanftond , zoo laakte hy het zelve ten uiterften , en lier met eene eenige

vaarzen zien, waar in hy als in eenraadzel de ondankbaarheid des Har-

togs, onder de beeltenis van een koekoek vertoond hadde:

Ingrato cuculus nutrieem dtvorat ore &c.

Dat is:

De ondankbaare Koekoek verflind zyn eigen Voedfler &c.

En noch een opfehrift op Abzalon hangende aan een eyke-boom.

Vegener immerito rapuiflifceptra parenti &c.

Ontaarde Zoon, gyhebtuonnoozek Vader van zyn Ryk berqvft.

U\ Veel c Noem-
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Noemde ook daar beneevens de voornaamfte {lichters en aanftookers ran

deezen Oorlog onder Hartog Maurits Hof-Raaden , als naamelyk
; D.

Fax, Kommerjiad, Karlowitz, Turk, V.OJfa, Julitts Ploeg, den Bif.

fchop van Naimborgècc. Enbeflooteindelykmet diergelykeen rymzel.

Indien men deeze zes zag hangen aan een touw,

Zeergoed voor Saxen en voor Meijfen weezen zonw.

Alsnu de Keurvorft, met zyne Soldaaten weeder in zyn Land quam , en een

ieder de handelinge van den Hartog Maurits verfoeide, om dat hyzich

zoo boofaardigteegens zynenNeevebeweezen hadde, zoo beleegcrdede

Keurvorft eerftelyk de Stadt Leipzig. Doch door dien de Keurvorftely-

ke Raadsheeren hunne Vrouwen daar binnen hadden , zoo wift men de

zaak zoo te beleggen , dat men Leipzich met geenen ernftigen ftorm dorft

aan taften; gelyk wel de Heer Jorisvan Rekrood met zyn Volk willig daar

toe was. Want een voornaam Officier onder des Keurvorfts Krygsraaden,

H. V. Tonica, liet zich op eenen beftemden morgen, op een fchoon wit

paard hier en daar om de Stad zien, geevende daardooreen teeken aan die

van Leipzig, dat men voortaan niet meer vanbelang na binnen fchieteti

zoude.

Aldus wierd de Keurvorft van de Beleegeringvan Leipzig afgevoerd,

en nam zyn weg na Drefden, zoo dat ook de Hartog Mauritzbytyds de
vlucht nam , en eindelyk ook by na zyn Land verlooren hadde : Doch des

Keurvorften Volk wierd zoo verdeeld, dat'ereenige opdeBoheemfche
Grenzen, eenigeop andere plaatzen, tothulpevanzommigeingenoome-

ne Steeden en Vlekken , afgezonderd wierden, waar door het gantfehe

Leegerniettezaamen koftblyven.

Ondertuflchenwas echter by na het gantfche Land van den Z&r/rgMe-
rite, door den Keurvorft van Saxen ingenoomen> want hy hadde reeds

den Markgraaf Albert by Rochlitzgeflaagenen gevangen genoomen> en

Matiritz moeft te rug wyken; en de Keifer was toen ter tyd noch niet van
zins zich met zyne Benden in eigener Perfoon na Meifïen te begeeven :

Doch de Hartog Maitritz hield door den Biflchop van Arras , zoo gewel-

dig om hulpe en redding aan, dat hy ten laatften zelfs , met zyn Broe-

der Ferdinand, den Hartog te hulp kwam. Doch op dat de Keurvorft te

gemakkelyker mocht geflaagen werden ; na dat men , gelyk verhaald is

,

net Volk hier en daar verdeeld hadde, en het niet by een was, zoo hielden

zyneOpperfteKrygs-Raaden allede kondfehappen voor hem verborgen,

hoedaanig het ontrent den krygs-handel des Kaifers ftond , hem wys maa-
kend'e }

dat'er nergens noch Kaifer noch Vyand te vinden was , the hem ee-

nig leed doen konde ; en troonden hem alzoo te gelyk vandeBeleegering

terugge, endeElVeaf, en dat in dier voegen, dat de Kaifer met zyn ge-

heele Leeger in 't Land kwam , en men leide hem met voordacht aan zulk
een ondiepe plaats, daar de gantfche Stroom overal doorwaadbaar was,

het welk anders noch beneeden noch böoven die plaats niet geichieden

konde, Sec.

Als zy nu den Keifer na genoeg gebragt hadden , en voor den Keurvorft

alle tydingen en kennifie van zaaKen verborgen gehouden > enfoem zoo zor-

geloos gemaakt hadden , als of'er geen Vyand in 't Land was; en op dat

hy toch immers verraaden , en in 's Vyands handen geleeverd mogt werderji

zoo draalden zy by die droogte der Rivier zoo lange, dat zyhem niet al-

leen eerft de Predikatie deeden hooren , maar ook goeds,.rnqeds maltyd

houden.
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houden. Ondertuffchen waaren de Spanjaarden en des Keifers Volk deer
de Elvc gekoomen, het Paardevolk en de Overften naaaien de vlucht uit het

Veld, en verlieten den Keurvorft, zoo dat het Voetvolk alleen byhem
bleef: en fchoon hy wel na Wittenberg had kunnen ontkoomen hebben , zo
wilde hy echter van zyne Soldaaten niet wyken, houdende indeefefcher-

mutzeling en gevecht niemand van zyne Krygs-Overften , en Bevelheb-
bers by zich, als alleen den Hartog Ernft van Bronfwyk , dieook tege-

lyk met hem gevangen wierd 5 de Overften , Hooftmatwien en Rit-
meefters vlooden meerendeels van hunnen Heer na Wittenberg > of daar

een ieder docht het beft veilig te zyn. Als.;'nu Jan Iredertk door het

vluchten zyner Overften aldus • gevangen was, en Wktenberg door
den Keiler beleegerd wierd, zoo moeft zich die Stad ook haaft aan den

Keifer overgeeven ; en toen 'er nu weegens den gevangenen Keurvorft

een Yerdrag-fchrift in 't Leegcr opgetteld wierd, £00 moeft hy al-

le de punten die daar in vervat waaren , ingaan, alleenlyk weigerde hy
van de bekende en beleedene Waarheid aftewyken, of daar van af

te ttaan ; en dit wierd hem dies te eer vergund en toegelaaten , om dat

de Kaifer noch gantfeh uic-.den naam niet hebben wilde, dat hy.om
Religie een Oorlog hadde aangevangen. Ook was de Keur-

vorft zoodaanig gezind, dat hy liever zyn hoofd wilde vérliezen, dan

van zynen Godsdienft afwyken. Dewyl nu des Keurvorfts Gema-
lin ter zelver tyd binnen vY ittenberg was, en zy ook aan den Kai-

fer voor haaren gevangen Heer een voetval deede, zoo liet hy den

Keurvorft toe , dat hy noch voor zyn vertrek met zyne Huisvrouw

en Zoonen in de Stadt mocht fpreeken' , mits ter rechter tyd weeder

koomende. Terwyl nu de Keurvorft binnen Wittenberg was , ver-

zocht Dooi. Poomer hem ook aan te fpreeken, hy wierd ook aanftörtds

tot hem ingelaaten, want de Keurvorft beelde zich in, dat hy Waar-,

lyk d'een of d'andere vertroofting uit Gods Woord, in deeze zy-

ne rampzaaligheid zoude van hem hooren : doch hy hoorde geenen

anderen trooft van Pomer , als dat hy om zyn achterftallig tractemenr.

fprak , noch daar wierd aan geen rertrooften , of betbonen 'van

meededoogen gedacht : hier op liet hem de Keurvorft in 't kort

de verzochte betaalinge ter hand ftellen , en begaf zich ter beftem-

der tyd weeder na 't Leeger. Kaifer Karel reed ook zelfs in Per-

zoon binnen Wittenberg ] en als hy zich Doei. Lutfoers graf in de

Slot-kerk had laaten aanwyzen , en ook na de Lutherfche Ceremo-

niën en Kerken-ordeningen fcherp verneemen laaten , zoo had hyin

der daad ondervonden , dat het daar ontrent veel ordentelykeren beeter

gefteld was, dan 't hem door de Vyanden des Euangeliums was aange-

diend geweeft.

Toen nu , na deeze neederlaage, de Heer Melanehthon zich met zyn

Vrouw en Kind na Bronswyk begaf, volgde hem D.Joris Majormet zyn

Huisgezin na. Insgelyks was T>. Chilum Goldjleen van Halle meede

daar heenegeweeken> (want WzxtogMauntz ftond hem als eenSyndicus

der Stad Hall na 't leeven. ) Het gebeurde dan eens , als £>, Chilian den

Heer Philip in zyn woonplaats was koomen bezoeken , dat zy te zaa-

men in de praat raakten weegens de oorzaaken van deezen Oorlog: Phi-

lips -was van gevoelen, dat de eerfte oorfprong deezes Oorlogs ontftaan

was uit de twift-fchriften, die de Land-Graaf van Heflen en de Keur-

vorft van Saxen teegens den Hartog van Bronswyk hadden laaten uit-

gaan j en overmits de Keurvorft daar op geflaagen was geworden , zoo

c 2 zoude
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zoude verders een rampzaalige omkeeringe van Kerk en Staat hier op

volgen. Doch D. ChiUan poogde Melanchthon hier oover te trooften,

zeggende : Ey Domine Praceptor , wy hebben tot dus verre inde Godsge-

leerdheid dikmaals de plaats gehoord , de cruce toleranda [dat is van het

Kruis geduldig te draagen, ] en wy zyn hier ontrent maar Theoretici of

difputeerders en praaters geweeft > maar teegenwoordig wil het ons God
de Heere ook oeftenen en met der daad verzoeken leeren , omonsterdee-

ge te beproeven , of wy hem willen getrouw blyven ; Ja , antwoorde

Philips daarop, dat laat zich wel licht zeggen, Sed quid erts tandemfi'nis

pr<efentium calamitatum? Maar welk en wanneer zal het einde vandeeze ram-

pen zyn ? Ey lieve , hervatte D. Chüian weeder , laat ons daarom niet wan-

hoopen, want God kan immers uit de fteenen zelfs Abrahams zaad ver-

wekken. Dewyl nu 'Thilips niet wel veilig van Bronfwyk na de Hanzee-

fteeden reizen konde , wierd hy door eenige zyne goede vrienden van

welke hy allesgoedsverhoopte naden /forttgenoodigd, en D. Majorvolgde

hem met zyn Huisgezin > want zy konden ook in den //^r^daagelyksbee-

ter kenniffe krygen, hoedaanig het in 't Leegeren tot Wittenberg ftond

,

enMtchielMeyenborg, had by des Keizers SecretarisJan Oberburg, zeer goe-

de kondfchap, om daar meede den Heer Melanchthon , en de andere Ge-

leerden, in het geene hun aanging, te dienen.

Als nu de Keizer met zyn Leeger na Halle vertrok , wierd eindelyk

ook door tuflchen-fpraak van den Hartog CMauritz, de Land-Graafby
den Keizer verbeeden , dat hy na een gedaane voetval weeder zoude in

genaaden aangenoomen werden , en van de gevangenis bevryd blyven.

En hoewel zulks zeer plechtelyk door des Keizers Hof-raaden beloofd

wierd, zoo gebruikte echter de Biffchop van Arras deeze loosheid , dat

hy uit het woord eenig, eeuwig maakte, verftaande in plaats eenige gevan-

genis, eeuwige gevangenis , zoo dat de Land-Graaf door deeze lift in een

zoodaanige gevangenis vaft gehouden wierd. Doch middelerwyl waa-

ren de Heeren Profeflbren en Geleerden in geweldige benauwdheid en

gevaar hunner goederen, en zochten dienvolgens allerhande voorfpaak

en voorbiddingen , om hun leeven en goederen veilig en zonder balling-

fchap te moogen behouden. In deeze angften nu hadden zy nergens

geenen grooten troeft of toevlucht, als alleen by den Heer Melanchthon:

want die bad fchriftelyk by den Biffchop van Arras voor zyne Vrienden,

de Profefforen van Wittenberg , dat zy toch by hunne goederen mog-
ten blyven> daar beneevens verontfchuldigde hy ze alle te zaamen , dat

zy nooit eenigen raad of aanleidinge tot den Oorlog gegeeven hadden ;

defgelyks deed ook Michiel Mejenborg by den Heer Obernberger met zyn
uitterfte vermoogen.

Deeze voorbiddinge van Melanchthon jeegens den Biffchop van Ar-

ras , genooten alle de Wittenbergfche Profeffooren , zonder onder-

fcheid. Echter behalven dit alles , zoo hadde ook Tïoiï. Joris Major
goede kennis aan eenige Hof-Raaden van den Hartog Mauritz , aan

welke hy fchreef, verzoekende om vry geleide voor hem en de zy-

ne. Dit wierd hem terftond onder de eigen hand en zeegel van den Har-

tog Auguflus, (die toen noch Coadjutor totMerzeborg was) toegezon-

den, mitfgaaders noch een bygaande brief, waar in hy tot Hof-Predi-

kant van den WzrtogAugujlus verzocht wierd. Voor en aleer nu noch

de Keurvorft Jan Fredertk met den beknipten Land-Graave , van Hal-

le uit het Land gevoerd wierd , was hy echter op alle middelen , hoe-

wel in de gevangenis zynde , bedacht , hoe noch in het ooverige ge-

deelte
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deeltezynes Vorftendoms , het welk den Keyzer uit genaade aan zy-
ne Zoonen gelaaten hadde , weederom een Hoogefchool en de god-
vruchtige oefFeningen zouden konnen opgerecht werden. Hy beval
derhalven aan zyne twee oudfte Zoonen , dat zy voor alle zaaken den
Heer Philips zouden tot zich neemen en onderhouden; dit lieten zydan
terftond met de uitterftevlyt, door mondelinge en fchriftelyke verzoe-
ken aan hem voorftellen , en wierd de Stad Jena voor goed en de ge-
leegenfte plaats tot zoo een Hooge-School aangezien. Deeze opge-
draage voorwaarden en dit beroep behaagde aan Philips wel , hy fchreef

ook zulks aan de gemelde twee Vorftelyke Gebroeders, en reifde dien-

volgens na Weymar , om weegens deezen voorflag van het oprech-
ten eener Hooge-School tot Jena voor 't laatft met de Vorften over een
te koomen. Terwylmennu in 't beft van deeze onderhandelinge was en
men opdepuntftond, om deaffpraaktevoltrekkenenteonderfchryven,

ontvangt Aielanchthon eenige brieven van de Geleerden van Wittenberg,
diehy te voorenby den Bifichop van Arras hadde verbeeden, hemkrach-
tiglyk verzoekende, dat hy weederom byhen tot Wittenberg zou koo-
men. Of hier nu ook brieven van den Hartog Mauntz zyn by geweeft,

is myonbekent; doch, gelyk gezegd is, als hy zyne gedaane belofte,

volgens volkoomene affpraak weegens de School van Jena nu zoude ten

einde brengen en onderteekenen , keerd hy in een oogenblik om , en
vertrekt eer daar iemand om denkt in der haaft van Weimar na Witten-
berg, niet teegenftaande hy voorheen anders gefchreeven en met zyn ei-

gen hand belooft hadde.

Als hy nu deeze reize van Weifnar door Hall nam , zoo deeden hem
de Kerkendienaars , mitfgaaders Doft. Chiltan Goldjleen ( want hy was
weederom van Bronfwyk tot Halle in zyn ampt getreden) aldaar uit-

geleide , tor buiten de Steenpoort , op de Wittenbergfe weg : terwyl

zy nu'voortgingen , verhaalde Philips, hoe dat zyn willeen voorneemen
was, om weederom op nieuw tot Wittenberg eene Hooge-School te

vinden i Endatnuookdetyd geboorenwas, in welke hy ook eens onbeschroomd

zyn weening zmtkonnen zeggen, het welke hy nooit , zoo lang huther leefde ,

had doen derven. Hierop antwoorde hem Doei. Chiltan Goldjleen terftond

aldus: Eylieve DominePneceptor, zoogy ietsmuw boezem haddety het welk

van Luthers leere verfchilde, zoo hadgy het behooren voort te brengen terwyl

hy noch leefde. Doch indiengy nu iets leerd, dat hem teegenjlreefd , zoo zult

gy zeeketiyk veel teegenfpraak ontmoeten. Op deeze taal van Do£i. Chilian

veranderde Melanchthon fchielyk van verwin 't aangezicht, keerde zich

van hem af, en fprak niet een woord meer tot hem.

Wanneer nu Melanchthon tot Wittenberg gekoomen was, en Doei.

Joris Major (gelyk te vooren verhaald is) zich na Merfeborg by den
Hartog Augujlus begeeven hadde , zoo betoonde de Hartog Mauntz
zich ten uitterften gunftig jeegens de Geleerden te Wittenberg , hun
aanbiedende zyne genaade, en daar beneevens treftelyke gaaven en ge-

fchenken. Want hy befchonk terftond Doel. Pomer en Philips ieder

met een pomp-mutze (gelyk men 't in Saxen noemd ) vol Daalders,

en liet daar en booven hun alle gunft aanbieden : hier door verkreeg hy
in 'tkort eengroote geneegendheid engunftby alle Geleerden van Wit-
tenberg : Want zy vergaaten hier door ras hunnen ouden gevangenen
Heer ten eenemaal. Want als DoB. '-Pomer eens in 't befluit van het

gewoone gebed op den Predikftoel ook voor de weereldlyke Overig-
heid belafte te bidden, zoo vermaande hy de Toehoorders, dat zy

c 3
ook
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öok voor hunnen genadigften Heer den Keurvorft vlytig bidden zou-

den > Doch , zeide hy , ik meen niet den ouden Keurvorft , den Heer

Joan Fredmk , maar den teegenwoordigen , onzen genaadigften Heer,

den Hartog Manritz, dat is een rechtfchape , goeddaadig en mild

Vorft } die heeft noch laatft aan den Heer Philip en my , aan een ie-

der , een pomp-mutzc vol Daalders laaten vereeren. Daar was 'er

ook niet een , onder alle de Wittenbergfche Geleerden , die den ou-

den gevangenen Keurvorft in zyn droefheid en ellende met een eenig

trooft-fchnft of briefjen aanfprak , uitgezondert alleen de vroome Doei.

Hieronymus Schttrf, een voortreffelyk Rechts-geleerde ,- dien veele men*
fchen noch voor half Paapich hielden : de öoverige Geleerden lieten het

al te zaamen na.

Als nu de Keurvorft en Land-Graaf Philips door Keizer Kerel uit

het Land na Augsbörg gevoerd waaren ; zoo wende echter de Keizer

alle moogelyke vlyt aan , om de twift-verwekkende Religie-zaakendoor
een gevoeglyk zacht middel , tot de uitfpraak van een Chriftelyk Con-

cilium , by te leggen : want hy die geene niet zyn wilde , die door ge-

weld en het fwaard den Godsdienft zoude trachten te onderdrukken

,

en uit te roejen ; gelyk nochtans de Rooms-gezinde gaarn gezien, had-*-

deil , en daarom geftaadig by hem aanhielden;, Want zoo dikmaalsaïs

hy de Pauflelyke met een vriendelyk befcheid van hunnen bloeddorfti-

gen yver , op hield, placht de overleede Cardinaal van Mentz over

den Keizer teklaagen, zeggende : Nu wyfd hy my al weederom een
Italiaanfche vyge.

Dewyl nu , gelyk verhaald is , fle Keizer het verfchil der Gods-
dienft graag door een zacht en gevoeglyk middel had bygelegt ge-

zien , zoo belafte- hy aan zyne voornaamfte en geleerdfte Raads-hee-

ren een Formulier of Voorschrift op te fteilen ,. het welk en de Roomf-
gezinde , en de Lutheranen in geloofs-zaaken konden aanneemen , tot

op een tóekoomend Concilium. Dit Formulier ftelde , beneevens eeni-

ge Roomfche geleerde Theologanten , M. Joan Agricola op
\ (die zich

voor eenige jaaien van Wittenberg na den Keurvorft van Brandenburg
binnen Berlyn begeeven hadde ) en wierd dit Boek het INTERIM
genaamd , het welke door den Keizer aan alle de vergaaderde Ryks-
Standen voorgefteld en aan te neemen , bevoolen wierd. Overmids 'er

echter , volgens het getuigenis der Goddelyke Schrift , nooit tot aan
den Jongften dag toe , eenig middel zyn kan , om Chriftus en Belial

met eikanderen te vereenigen ; maar wel, dat zich de Duivel in een En-
gel des Lichts kan vermommen ; Doch alzoo niet te min dit opgeftel-

de Boek Interim dien fchyn vertoonde , dat de Papillen ook eindelyk
eens vroom wilden Werden , en aan de Lutheraanen veele wichtige ar-

tikelen en pünfren toegeeven ; zoo zaagen echter de rechtfehaapen en
bedreevene Godgeleerden wel haaft , wat voor fchaade en afbreuk het

Euangelium door dit Formulier van Eenigheid lyden zou. Derhalven
begoft ten eerften M. Cafpi Aquila , Predikant tot Salfeld, al vroegdaar
teegens te fchryven, moeft ook daarom een tyd lang van Salfeld ontwy-
ken , doch hield zich nochtans heimelyk tot Smalkalde op.

Naademaal nu de Hartog Mauritz al veele jaaren te vooren den Kei-

zer gehoorzaamheid hadde' beloofd , eer hy noch den Keurvorft ver-

jaagd en het Keurvorftendom van Saxen in 't bezit hadde , zoo moeit
hy dit'Boek van 't Interim ook aanneemefo. Hy liet derhalven met zy-

ne God-geleerden fpreeken , dat zy het van den Predik-ftoel aan 't ge-

meene
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- neene Volk zouden voorhouden om het aan te neemen. Schoon nu
ve\ Melanchthon , gelykerwys zommige andere Godgeleerden gedaan
iadden , ook een Bedenken op het Interim fchreef

;
f want nadien de

;rond van dit Boek niets docht, kon hy 't met ftil te iwygen, ook niet

;oed keuren. ) Zoo was echter dit Bedenken van Philips zoo maager en
coud opgefteld , dat men wel haalt zien konde , dat hy den prys van
;emaatigd- en ingetoogenheid da;ir af brengen , noch de zaak niet recht
langrypen wilde •, want terwyl hy reeds m een brief zyn meening aan

Jiriftof van Karlewitz geheel on al ontdekt , en zoodaanig verklaard

ïadde, dat, alfchoon hem iets door 't Hof belaft wierd, dat hem niet

{1'olkoomen na den zin was, hy echter zich daar teegen niet ftellen

flyilde j zoo hoopte de Hartog Mauritz zyn gedaane belofte aan den
«Keyzer , dies te gemakkei yker te zullen in 't werk ftellen , overmits

ËPhilips by ieder een in groot aanzien was , en de gantfche Academie
l^an VVittenberg, als ook alle de naabuurige Paftoorenzichnahemvoeg-
nen : Want alles , wat in deeze jammerlyke verbaaftheid der gemoe-
lieren en verandennge van Staat- en Kerk-zaaken , Philips voor raad-

zaam oordeelde , dat was geraaden en volgden de meefte. Dit was
dlan nu zyn beooginge, dat hy in deezen toeftand der Kerkelyke zaa-

leen , dien Lof en naam by elk een zocht te verkrygen , dat hy niet zoo
i:wiftzuchtig en eergierig was , als Luther : Want wanneer men alle

Izaaken in de Regeeringe niet zoo juift en net [als men wel zoude wen-
Ifehen] hebben konde, zoo moeft men om vreedens wille, en omOor-
Iloogen en beroerten voor te koomen, «en weinig toegeeven. Doch als

zulks in de Landen van Meiflen en Sa™n niet zoo haaft konde doorge-

: dreeven werden ( want veelé godvruchtige Lieden ftieten zich hier aan

fiin hun geweeten
_) en echter de Keizer aan den Hartog zJMauritz zyn

gedaane belofte te gemoet voerde , zoo liet zich CAlamitz door een

1 Latynfch gefchrift by Keizer Karel verontschuldigen , dat hy dit werk
lin zyn Vorftendom , zonder een groote beroerte onder den gemeenen

1 man te verwekken , niet zoo plotzelyk konde volvoeren , doch hy
wilde echter alle moogelyke vlyt aanwenden, dat het zelve met een

Igoeden fchyn en genoegen den Volke ingeprent en voorgedraagen

wierd. Hy bad derhalven op de aller onderdaanigfte wyze, dat zyn
Keizerlyke Majefteit deeze ongeleegentheid ten genaadigften gelief-

Ide te ouverweegen , noch dit draalen in geen ongenaade op te nee-

Imen.
Deeze Latynfche brief van Hartog tJMatiritz wierd , gclyk voorge-

Imeld, van Drcfden na Bruflcl aan Keizer Karel gezonden , endoor

E eenen Hoogduitfchen Cancellery-fchryver aan Af.Jan HomeUus van Mem-
I mingen (als hy aan den Keizer Karel tot Bruflel zyn konft-werk , om
B den loop der Dwaal-fterren te zien , overleeverde

,
) om eenige Latya-

l'fche woorden te ieezen , en te vertaaien , getoond , die de Duitfche

Secretaris niet wel verftond. Als nu de Raads-heeren van 't Hof den

Heer Melanchthon zeer fterk verzochten , dat hy toch het Interim mocht

een vcrwtjen aanttryken, om het alzoo met een goeden fchyn den Vol-

ke van den Predikftoel voor te draagen ; zoo vond men wel haaft een

glojfe en dekmantel, naamelyk, dat men diepun&en, dewelke men,
om den Keizer onderdaanigft te gehoorzaamen , zoude opftellen laa-

ten, adiapi.mrt, dat is, onverfchillige zaaken , zoude noemen, als wel-

ke men , om in goeden vreede en gunft by den Keizer te blyven , met
een goed geweeten wel mocht aanneemonj zoo konde men ook , door

dit
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dit toegeeven der Ceremoniën het gantfche punft van de Rechtvaardig,

maakinge , welke tot dus verre altyd op 't felfte was beftreeden geweeft-

behouden.

Doch nadien deeze nieuwigheid in de Kerk by veele vroome Predi-

kanten allerhande droevige en fwaare gedachten veroorzaakte , en der-

halven de Heer Philips met de andere Godgeleerden, in het werk, wel

zaagen, dat deeze zaaken geenzins zoo ras en glad wilden afgaan , als

men wel wenfchte , zoo hield men volgens bevel van het Vorftelyke

Hof, verfcheidene byeenkcomlten na malkanderen, als tot Juterbok,

Pe^a, Zeilen Leipzig) alleenlyk ten dien einde, dat men zonder moeye-

lykheid en opfchuddmge , deeze van het Hof voorgeftelde nieuwig-

heid zierlyk optooyen , en zonder beroerte den gemeene man in pree-

ken mogt. Nu gebeurde het eens , dat Melanchthon op een en dezel-

ve tyd van eenige Predikanten uit Frankenland en uit de Saxifche Stee-

den wierd om raad gevraagd , hoe zy zich in dit werk zouden draa-

gen. Waar op Philips aan de Frankenlandfche Paftooren ried, dat zy

toch om de algemeene vreede iets zouden inwilligen , op dat men met weeder-

om in beroerte of moeyelykheid raakte. Doch aan de Saxifche Godgeleer^

den antwoorde hy ; Vat hy hun fiandvafiigheid prees, dat zy een affchrik

hadden van alle veranderinge ; waarom hy hen vermaande , dat zy ernfiig

zouden trachten by deeze bejiendigheid hunner Voor-ouderen te blyven.

Terwyl dit nu by den vroomen een verbeelding verwekte , dat al-
!

dus zachtjens het gantfche Paufdom ftuks-wyze en ftil-zwygende na

malkanderen in de Kerk zoude^nfluipen , en daar door de eene Arty-

kel voor en de andere na van mis Chriftendom zoude verlooren wer-

den , zoo was 'er echter niemand onder de Geleerden tot Wittenberg,

die zoo veel vry moedigheid hadde , dat hy den Heere Philips dorft tee-

genfpreekeni want die zulks deede, dien noemde Philips aanftonds een

Stoïfchen Styf-kop , een onverzettelyk menfch, die geen verftand van

zaaken had. Dus, als aan M. Gabrïel, Predikant tot Torgauw, deeze

veranderinge en den Choor-rok door Philips en Pomer opgedrongen

wierd , en hy , door zyn geweeten gepertt , eenige punclen van ge-

wicht begoft te betwiften , zoo wierd Philips ftraks zoo toornig , dat

hy niet alleen teegens hem vloekte , maar ook hem in de gevangenis

fleepen liet, Als deeze handelingen in de meefte heevigheid door mal-

kanderenjliepen , en, gelyk gezegt is , een ieder het hooge aanzien en de

authoriteit van Philips ontzag , zoo was ook cjj/. Mathias Flacius Illym

ais eenige jaaren tot Wittenberg geweeft, en ProfeiTor in de Hebreeuw-
fche taal geworden , deeze kon de voorfchreeve verkeerde handelingen

in zyn gemoed niet verdraagen , dat de Meefters zich zoo grof verr

toonden j en overmits hy de liftige ftreeken der Papillen en ltaliaanen

veel beeterverftond dan alle de Geleerden van Wittenberg,. die meeren-

deels ten Hove gunft verdienen , en hunnen Meefter niet vertoornen

wilden , zoo begon hy voor alle de andere Geleerden aldaar al vroeg

den Heer Melanchthon te bidden , te fmeeken , te vermaanen en te waar-

fchouwen, dat hy toch, als de voornaamfte na Ltither , den Teegenr

partyen niet te veel wilde toelaaten , daar door het Euangelium afbreujc

konde gefchieden.

Doch nademaal lllyriaisgeen geboore Hoogduitfcher, maar van Al-

bona , uit lllyrie , onder het Venetiaanfche gebied, afkomftig was , en

tot Wittenberg zich een tyd lang in armoede hadde behelpen en ly-

den moeten , en dienvolgens in geen zonderling aanzien onder de an-

dere

I

ï

I

i
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dere Profeflbren was } ook hadde hy zyne gronden der Hebreeuw-
fche en Griekfche taaien niet tot Wittenberg noch van Ciïhlamhthon be-

leerd ; derhalven wierd deeze zyne trouwhartige vermaanin^e van Me-
hnchthon niet veel geacht , daarbeneevens mogten hem zommi^e pluim-
ftrykers ook noch wel verkleinen en verachtelyk maaken , als of deeze
vreemdeling wyzer wilde zyn als de Heer Praceptor, en hem , die tee-

gen woordig alleen de gantiche Kerk rechtfehaapen konde voor(laan,
m zyn ampt vallen. Want het is zeeker , dat PhüipsXn zyn hart een
groot genoegen fchepte, dat nu, na de dood van Luther , ( wiens twiftgie-

ngheid hy altyd gelaakt hadde) een ieder by hem kwam raad vraagen ,

en zich na hem fchikte ; Doch Illyricus ftoorde zich , aan deeze voor-
fchreeve verachtinge van Philips , geenzins , noch liet zich van zyn
vermaanen niet afhouden of affchrikken , tot dat al zyn bidden te ver-

geefs was , en hy eindelyk den Rector en den Raad der Academie dies-

halven aanlprak, en tot itandvaftigheid vermaande. Deeze meenigvul-
dige vermaaningen en waarfchouwingen nu , alzoo zy met de Hoof-
fche raadflaagen niet over ^en kwaamen , en dienvolgens by Philips

al te zaamen vruchteloos waaren , noopten hem zyne waarfchouwin-

ge en vermaaninge, die hy tot dus verre mondeling gedaan hadde, in

openbaaren druk , voor de gantfche Kerk te laaten uitgaan.

Dit verdroot de Wittenbergers en OlieUnchthon fchrikkelyk , en

wierden hem opentlyk vyand , roepende al te zaamen het kruifi

hem , kruifi hem , over hem i hy was een verftoorder der gemee-

ne rufte j een verlaater van de Academie, een ondankbaare teegens.

zyn Meefter , een verraader der geheimeniflen van. Mclanchthon £cc.

Dit nu was niet zonder reede , want nadien alle zyne ;vermaaningen

te vergeefs waaren , en hem de.fchaade , die uit deeze hooffche loos-

heeden in de Kerk kwam in te breeken , voor alle andéren wel meefl

ter harten ging }
zoo ondervond hy by na dagelyks , hoe deeze han-

delingen onder den dekmantel van Ceremoniën , van den Priefter-rok

en onverfchillykheeden heiraelyk onder eikanderen berokkend en

gedreeven wierden ; en hierom moeit hy ook voor een verfpieder en

Verraader van zyns Meefters geheimeniflen by allen doorgaan en

uitgekreeten werden. Derhalven vond hy zich genoodzaakt , eens

rechtfehaape te ontfchuldigcn , en aan de Weereldtetoonen, wien men
voor een Verlaater , Verraader of Overlooper van de Kerk houden

moeft. Als nu een ieder op Ilhricus gebeeten en verbitterd , en de mee-

fte op de zyde der Wittenbergers waaren , zoo nam de. Hartog Joan

Albert van Meeklenborg zich deeze zaak met een oprechte trouwhar-

tigheid aan, op dat'er uit deeze oneen igheid geen verdere onruftindeKerk

ontftaan mogt j hy verzocht derhalven aan beiden zyden , dat alle mis-

yerftand vergeeten , en de gemoederen weederom met eikanderen ver-

zoend mogten werden : Daar wierd ook door zyn tuflehen-fpreeken een

byeenkomft tot Koswyk , twee mylen van Wittenberg geleegen , aan

beide partyen voor geilaagen en toegeftaan. Als nu de Afgezanten van

den voorgedachten Hartog van Meeklenborg tot Wittenberg, weegens

dit mifverftand , in alle vriendelykheid met Melanchthon fpreeken wil-

den , werd Melanchthon fchielyk van zyn Schon-zoon Kafpar Peitcerus

of Peiiker , in 't hoofd gehangen , als of de Meklenborgers teegens

Philips allerhande gevaarlyke liften zochten , om hem van zyn eere, lyf

en goed te berooven , en tot fchande en fpot te brengen , op dat Hljri-

cus recht mocht behouden , en alzoo wierd de Heer Melanchthon, door

Il Deel. d deeze
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deeze lafter-taal van Tencems , van deeze handeling te rug gehouden j

en op Ulyricus moeft al het ongelyk en onrecht blyven. Hier op kwaa-

men ftraks de jonge, hitzige en vroolyke Poëten tot Wittenberg, met

veelerhande fchimp-dichten , te voorfchyn , waar in zy niet alleen IllyrU

cus } maar ook noch andere Geleerde Mannen buiten Wittenberg , oo-

pentlyk met vuile fchand-taal bekladden > voornaamelyk door dien de

Wittenbergers overtuigd waaren , dat zy in de Boeken van Luther vee-»

Ie punften vèrvalfcht en veranderd hadden : Doch als men ter zelver

tyd eens recht grondig weeten wilde > IVat doch Blyricus voor kwaad be*

dreeven hadde? zoo konden zy al te zaamen geen ander antwoord gee-

ven , als , hy is ondankbaar teegens zyn Meefter , en verftoord de ru-

fte van onze Hooge-fchpol en Kerken > ook heeft hy een nieuwe Dia-

lectica- [of Redeneer-konft~] willen fchryven , als of de Dialectica van deii

Heer Praceptor voor de Studenten niet goed genoeg was. '

Nu is hier vooren gemeld, dat Doet. Major van Noordhuizen naMer*
feborg tot een Hof-Prediker van den Hartog Angujlus , en voorftander deè

Kerken-Raads aldaar , was beroepen , waar ontrent zyn wankelzinnig

gemoed wel met recht mag aangemerkt werden; Want alshy totNóörd'i

huizen aan eenige boezem-vrienden in 'theimelyk zyn Vry-geleid-brief

en Beroep toonde , waar in hy tot Hof-predikant van Angujïns na Mer*

feborg verzocht wrerd , zoo waarfchouwde hem iemand van die vrien-

den , hem biddende , dat hy toch den Meijjenaars niet te veel vertrou-

wen wilde, en zich wel voorzien, dit zy hem niet een lokaasjen op dé

^at bonden, dat hem daat na kwaalyk bekwam : Want zy waaren zeer

liftig; ook lïadhy wel door een droevige óndervindinge gezien, hoezy
met dien vroomen Keurvorft hadden onigefprongen ; het welk Luther

alles wel van te vooren gezien hadde , zoo dat hy dit wel in gedach-

ten mocht houden ,' en hun niétte veel geloofs- geeven &cc. Hierop
gaf hy tot antwoord : Ey, meend gy-lieden dan, d-atik my zoo lich-

telyk van hun Zal bepraaten laaten , zoo moeft ik immers wel een fchelrrt

of boofwicht zyn , by aldien ik zoo lichtvaardig mynen waarden vroomen
Heer vergeeten', énmy tot zvne vyanden wenden zoude Sec. Deeze reede-«

neh gefchiedden totNoordhuizen, in het hüisvan den Burgerrheefter Brejl,

indeK'rannik-ftraat, ontrent vier-en-vyfti^'daagen na Heernel vaards-dag,

by na ter zelver tyd , als , gelyk hier vooren verhaald is j Melanchthon

aan des Keurvorften Zóonen gefchreeven y en zynen dien ft tot het op-
richten der Schooien tot Jeha toegezegt hadde. Aldus trok ook Doel.

"Joris Major in 't kort van Noordhuizen na Merfeborg , werdende al-

daar Hof-predikant van den Hartog Angitfliis, en voorftander van den Ker-
ken-Raad. Kort daar na trouwde de Hartog Avguftus met de Doch-*

ter van Chrifiiian Koning van' Denemarken , en gaf zynBifdomaan Mi-
chiel Sidonius , Önder-Biflchop van Ments, over: deeze was een reen-*

te beleefde en geleerde Vos , wift zich by één ieder aangenaam te maa-
ken en in te dringen, twiffe niet teegens het Euangelium , ftelde zich

ook aan , alsofhy niet liever zien zoude als een rechtfehape Reformatieirt

de Chriftelyke Kerk , en verkreeg door zyn vriendelykheid een groo-

te geneegentheid by den Adelen by het Land fchap. Na dat nu DOtn
Major met de Raads-heeren van Augitflus goede kenniflé gemaakt had-'

de, en hem inzonderheid Dotf. Kommerjlad en andere Hof-Raaden zeer'

aanhaalden, zoo nam Doei. Major, als wat geldgierig zynde, zoodaa-1-

nige weldaaden greetig aan , hy konde ook door dien meenigvuldigen om-
megang by den gedachten Kommérjtad gewaarwerden; water daage-

lyks
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iyks aan 't Hof omging, en daar en booven door Doel. Kommerjflads voor-
fpraak verkrygen, wat hy begeerde.

1

} want hem was, in zyn afweezent-
heid van de Academie , zyn volle traftement van zyne Godgeleerde

. leflen tot Wittenberg goed gedaan. Nu is hier te vooren verhaald

,

wat het Hof met den Heer CMeianchthon weegens de onverfchillige din-
gen in 't byzonder gehandeld hadde : Infgelyks , dewyl Doel. OWajor
ook een trefFelyk geleerd man was, en ook gunft ten Hove hadde, zoo
wierd hy ook eens van Doft. Kommerfiad verzocht , by hem tot Kalk-
broed op zyn woonplaats te koomen , aldaar wierd hem deeze voor-
ftellinge : Dat de goede werken noodzaakelyk waaren ter zaaligheid zoodaa-
nig beveftigd en goedgekeurd, dat hy de zelve naaderhandopentlyk op
den Predikftoel voor droeg : En deeze voorftellinge was voor eerft den
Hoovelingen en Pausgezinden daarom dies te aangenaamer , om dat ze
tot dus verre altoos van Luther was teegengefprooken , doch nu echter

van eenen hooggeleerden Lutherfcheti Doclor toegeftaan. Nu was de
vraage, op wiens zyde dit was ; voor eerft was zy aan de Roomfche zy-
de ten uitterften aangenaam ; want zy de grondflag des gantfehen Pauf-

doms is : Indien ze nu van de Euangelifche Leeraars mocht beftreeden

werden , zoo konde men wel haaft een uitlegginge of glofle vinden

,

waar door men ze eenigzins zou kunnen optooyen, en alzoo aan beide

Jcanten gelyk behouden.

Als nu Doclor Major na Tiet overlyden van M.Joan Spangenberg na Eis-

leben tot Superintendent beroepen was , zoo begon hy wel haaft de voor-

gemelde voorftellinge : Dat de goede werken noodzaakelyk ter zaligheid

waaren, op den ftoel te preediken , verhoopende, nademaal hy Superin-

tendent en opperfte Predikant van de geheele Graaffchap Manfueld was,

dat hy met de andere Predikanten wel zoude over een koomen , en deeze

voorftellinge door zyn gezag ftaande houden , ook zouden zy ze hem
niet kunnen om ver ftooten. Echter ftieten zich M. Michael Celius en

M. Cyriacus Spangenberger heel ras aan deeze leere , en wederleiden de zelve

in openbaaren druk uit de H. Schrift. Doch Doel:. Major liet zich dun-

ken , de voorfchreevene Predikanten waaren veel te gering en te flecht

teegenshemj onthield zich derhalven met hen en anderen, die defge-

lyks dit voorftel teegenfpraaken , te twiften , en wilde zich noch door

gebeeden , noch door eenige vermaaninge en overtuiginge , van zyn
voorneemen laaten afhouden : Hy fteld dienvolgens eenige bewysreede-

nen van zyn gevoelen op, en brengt ze na Halle aan Doel. Melchior

Kling x hem verzoekende , dat hy hem deeze puncten tot een zaamen-

hangend werk of verweer-fchrift wilde maaken , nadien hy als een uit-

muntend Rechtsgeleerde zeer fneedig was, om met ftellingen in alle

zaaken voor en teegen te difputeeren. Dit deed Doet. Melchior Kling

gaarn , als die Raadsheer en Advocaat van de Graaven van Manfueld ,

in hunne onrechtvaardige zaaken was } ook trok hy noch bezoldinge

van den Hartog Mauritz.

Als nu dit verfchil hoe langer hoe grooter wierd , en de Manfveld-

fche Predikanten deeze Leere geenzins konden infehikken , en echter

Doel. Major zich ook niet wilde laaten gezeggen -, .(want hy fchold de
andere Predikanten al te zaamen voor groove ongeleerde babokken,)

zoo gaf hem de Graaf Albert van Eijleben zyn affcheid* waar door Doel.

Major weeder na Wittenberg trok : en wilde noch het gerepte verfchil

verdeedigen , en voorrecht houden. Deeze ftyfkoppigheid, vermits ze zo
•grof was, mishaagde ook aan den Heer Melanchthon 3 die hem over zulks

d 2 ver-
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vermaande , om van die gevaarlyke en ongebruikelyke uitdrukking

in de Kerk af te ftaan. Doch Doof. Major bleef by zyn ftuk ; of dit

nu was uit eergierigheid , om geen ongelyk te hebben , dan of het was,

om zyne tot Kalkbroedt gedaane belofte aan Doet. Kommerfiad, als een

Raadsheer van 't Hof , te houden }
ftaat aan een iegelyk Chriften , na

izyn befte verftand , te overweegen. Om kort te gaan
5

als Doei. M*
jor de noodzaakelykheid der goede werken ter zaaligheid , met de uitterftc

hardnekkigheid invoerde en ftaande hield , kwam ook kort daar na het

Boek van Viltorinus Strigelius van de Vrye JVill en Meede-werkinge aan 't

licht. Ook was Juftus Memus van den jongen Hartog van Saxen , tot

de Meijjenaars over getreeden , en men kon wel haalt fpeuren , of fchoon

Docf. Majors ftyfhoofdigheid al te handtaftelyk grof was , dat hem dit

Difpuit van de Vrye wil en Mecde-wcrking, zeer wel te ftaade en te hulp

was gekoomen , welk difpuit nu weederom zynen oorfprong had ge-

noomen van de caufa Jine qnanon , [of oorzaak zonder welke de zaak

niet befraan kan , ] die al over lang door Luther weederlegt was. Over-

mits nu Vicioriiins Stngelws een uitfteekend geleerd man was , en in zy-

ne leden zich , na Melanchthons manieren van fpreeken en leeren , zeer

aardig wift te voegen , en daarenbooven in de Philofophie en de Griek-

fche Schryvers uittermaten ervaaren en bedreeven was ; zoo zag Illyri-

cus wel terftond , dat deeze Philofophifche ftoffe van de Meedewerking,*

niets goeds in de Kerk zoude uitwerken , Dei halven zoo frak de Kar-
tcg frederik, oudfte Zoon van den Keurvorft , zich ook in deezen han-

del, en ftelde dienvolgens een opentlyk difpuit aan. Victorwns nam
zyne meefte bewys-reedenen uit de Philofophie

; doch Illyricvs wilde

-zich aan de Philofophie niet kreunen, noch van de H. Schrift laaten

afleiden : en eindelyk begaf zich VicJormus van Jena na Leipzig. Na
dat meede Ojiander noch een andere nieuwe meening in Pruiden hadde
op gebracht , en lllyricus zich ook ten heevigften daar teegen gekant

hadde, zag men wél aan de Wittenbergers, dat, of fchoon zy zich de

zaaken wel eeniger maate aannaamen , ( want Philips fchrcef ook tee-

gens Ojiander , ) zy echter voornaamelyk ftilte en geruftheid zochten ,

en een Kerk zonder kruis of moeyelykheid wilden hebben, roepende
nochtans geftaadig, dat zy nooit een hair breed van Luthers Leere waa-
ren afgeweeken.

Wanneer zich nu de Sacramentarizen weederom begoften te bewee-
gen , zoo was'er in geheel Wittenberg niemand , die zich , met tee-

gens hen te fchryven wilde inlaaten ; want fchoon Melanchthon dit werk
^rel op zich had behooren te neemen, zoo roerde hy echter deeze zaak
met het minde woordje niet aan > nadien hy veele jaaren , en wel ter-

wyl Luther noch leefde , zoo groote vriendfehap en kennifle met die

van Zurich en met Kahyn gehouden hadde, dat naderhand Kalvyn zich

ichier meer öp de-overeendemminge en 't gezag van Melanchthon verliet

en dofte, dan op zyne eigene Godgeleerde bewys-reedenen. Dus wen-
de ook M. Cafpar Peucertts , de Schoon-zoon van Philips , altoos zyn
nitterfte vlyt aan , dat hy alles wat aan Melanchthon behaagde , alsGods-

fpraaken van Chridus verhefte , want hier door trok hy de grootde
gunft van Philips tot zich , en kwam door deeze bevordering zyns-

Schoon-vaders in dies te hooger aanzien by de gantfche Hooge-fchool:

Ook was anderzins M. Peucerus geleerd in de Griekfche taal , in de
Wiskunde en Philofophie, daar Philips een groot gevallen in had. De-
wyl nu in deeze verfchülen over 't hoog-waarde Nachtmaal , de Wit-

ten-
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tenbergers t'eenemaal ftil fweegen , en alleenlyk Illyricns , JVefiphahs

en Chemmtius inzonderheid over deezen Artykelmet &c Zwmglinanenftrcc-

den , zoo verwekten de Wittenbergers door hun ftilzwvgen by veele voor-

naame Mannen, ook zelfs by grooteVorften, verfcheidenc kwaadc ge-

dachten.

Nu hadden ook die van Zurich laaten drukken , EenOv&ccnfhm-
ptinge der Genetffe met de Zurichfche Kerk; zoo dat de Ketlrvorft van Hei-
delberg, de Paltz-Graaf Freiemk en andere Mannen , ook ,daaren boo-

vcn het oordeel van Melanchthon hier ontrent wel wenfehten te wee-

ten : Hier gp gaf Philips aan den Keurvorft van Heidelberg zyn fchrif-

telyk Bericht, zoo als het zelve noch voor handen is; hoewel Melanch-

thon niet dacht noch gaarn gezien hadde , dat dit Gefchrift zoude aan

den dag koomen , maar meende dat het in vertrouwelykheyt zoude ge-

heim gehouden werden &c.

Dus fchreeven ook hier ontrent de Süeejiers aan hunnen Landsman

Cafpar Pencerus , als aan den Boezem-vriend , of liever de ziel van Me-
lanchthon , om een grondig bericht van het Avondmaal des Hecren.

Deeze ried aan de Predikanten, die hem om raad vraagden , dat zy niet

veel over de Subftantie van des Heeren Avondmaal zouden dilputeeren

,

maar alleenlyk de nuttigheid en de kracht naarftig aan het gemeene Volk
voordraagen Sec.

Onder dit voordachtig ftilfwygen der Wittenbergers, aangaande het

Hoogwaardige Sacrament , ontitond ook het difpuit en verfchil tuf-

fchen Bnllingerns en Brentins , naamelyk, dat Brentins genoodzaakt wierd,

aan Bnllingerns te antwoorden , op zyne uitlegginge over die woorden

van Chriftus by Joannes : In myns baders huis zyn veele in'oomngen. Waar
op dan haalt een ander boek van Brentins volgde : Van de perzoenlyke

vereeniginge der Godheid en Menfchheid Chrijïi-, en op 't laatft, VandeMa-
hejleit en Almachtigheid des Zoons Gods.

Als nu weegens deeze boeken van den Heer Brentins begeerd wierd,

dat die van Wittenberg hem hier in by i'taan , en hunne meerfinge ins-

gelyks verklaaren zouden , zoo verklaarden zy zich ras hier ontrent,

dat hun hetlchryven van Brentins niet al te wel geviel ; ook was het

hun geleesentheid niet , zich in een twill over deeze dingen in te laa-

ten.

Hier uit volgde kort daar na , dat zy ook een vafte plaats der Menfch-

heid Chnfti, in een zeekoe omkrmg des Heemels, opendyk in de School belee-

den , en dat de rjveezentlyke deelachtigmaakinge der eigenschappen een valfche

(telling was : Gelykerwys zich Pencerus uitdrukkelyk in een toorn [tee-

s;ens iemand] heeft laaten hooren
;
hy deede wat anders (f.v.~) in de

ïVeezentlyke deelachtigmaakinge der eigenschappen.

Deezen Pencerus nu zyn ook ras nagevolgd Doft. Crell, M. Pezelws

en de jonge Voet. Cafpar Crniciger , welke alle volgens Melanchthons

oude waan en ingebeeld oordeel zich dunken lieten , dat Luther al te

grof en onbefcheiden van het Nachtmaal des Heeren gefchreeven had-

de , zy zochten ook alle de bewys-reedenen der Zwingliaanen uit de hoe-

ken , die Luther met groote moeite door de Goddelyke Schrift , tee-

gens Zti'ingltus en Oecolampaduts , wel voor vyftig jaaren grondig weef

derlegt hadde ; en echter wilden deeze Wittenbergfehewys-neuzengeen-

zins voor Sacramentarizen of Kalvimjlen gehouden zyn. Dit alles zal

moogelyk daar van daan gekoomen zyn , dat zy zich alleen aan die

cierlyke manier van fpreeken en leeren van Melanchthon vergaapt had-

d 3
den>
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den; want Luther achteden zy niet waardig te leezen : gelyk als zulks"

Peucerus jeegens een geleerd en Godvreezend man in vollen ernft en uit

den grond zyns harten gezegt had : dat het gantfch niet goed was

;

noch in geenen deele aan te raaden , dat de Paftooren en Studenten in de

Godgeleerdheid, de Schriften van Luther leezen zouden > maar men
zoude hen alleenlyk de Schriften van Melanchthon voordellen.

Dus brachten het ook D. Peucerus en de Wittenbergers aan het Hof
van den Keurvorft Augufius zoo verre j dat men niemand in het ganti

fche Keurvorftendom van Saxen , om in de Kerk te leeren , mogt aannee-

men, 't en zy hy van Doei. Majors Leere gantfch flil fweeg , Doei. Lu-

thers Schriften achter de bank wierp , en alleenlyk Melanchthons cor-

fus doffrina [of zaamen-ftelzel der Leere ] in alles voor de H. Schrift

hield j Die nu hier in fwaarigheid maakte , moeft van ftonden aan af-

gezet en weg gejaagd werden : en gelykerwys ten tyde van Chriftus,

onzen Zaaligmaaker , de Jooden alleen fchreeuwden : Ven Tempel des

Heeren, den Tempel des Heeren , defgelyks hebben de Wittenbergers gee-

nen anderen grond hunner Godgeleerdheid gehad , als de Meefter, de

Meefter , de Meefter heeft het gezegt. Die uit den naam niet zulk

een beeld maakt, gelyk in 't Oude Teftament den Afgod van den Ko-
ning Nebucadnezar was, die moet verdreeven en vervolgd werden.

God bewaare alle vroome Chriftenen , die door zynen H. Doop ge-

teekend , en door zyn dierbaar blod gekocht zyn , dat zy zich alleen

aan zyn zaaligmaakende woord houden, noch door de looze menfehen-

leere niet verleiden laaten ; Amen.

Aldus afgefchreeven binnen Ummendorp door Beneditfns Elemus in 't

Jaar 1582.

Men heeft tot Ummendorp gemeend, dat Wilhelm Reiffenftein van

Stolberg deeze dingen hadde t' zaamen gefteld.

Het geen wy echter nu anders gevonden hebben.

NB. Van dit Gefchrift , heeft de zaalige Jacob Thomafius achter zyn
Exemplaar de volgende aanmerkingen gehangen.

Wie is dan de maaker van dit Gefchied-fchrift ?

Ik gifte dat het 'DoCior Mathys Ratzenberger geweeft was : door dien

Frid. Hortled. Tom. II. Von der urfach des Teutfchen Krieges L.II.c.iy.f.i^.
edit.Goth. 4, . 1645. lut deezes Ratzenbergers handfehriften van de Ge-

fchiedenifjen zynes tyds , by na de zelve woorden by brengt, die alhier

pag. 1 8 van het Gefchrift van Jufins Memus verhaald werden : naa-

melyk deeze.

Na dit voorbeeld ( van Joris Major ) fchreef ook Joofi Menius een

byzonder Boek van de Verdeedigmg in der Nood , daar in aan trekken-

de veele oude voorbeelden uit de Heidenfche Gefchiedeniflen : Deeze
Verdeedigmg in der Nood zond hy na Wittenberg aan Philips, om dezel-

ve door te zien en te laaten drukken. Doch Philips fchrapte dit Boek
van Menius gantfch door, en fchreefeen nieuw , en liet het op den naam
van Menius uitgaan en drukken.

Maar hier tegens ftreefd , dat in dit Hiftorifch verhaal pag. 34. ge-

wag werd gemaakt van de Uitlegginge van Bullmgerus , op die woor-
den : In myns Vaders huis zyn veele wooningen , als meede, van het Boek
het welk Brentius van de Perfoonlyke vereeniging gefchreeven heeft :

,

Want dat deeze twee Schriften eerft in 't Jaar 1561. zyn uitgegaan,'

lees ik in Hofpmianus , Hift. Sacrament. P. 1. fol. 228. welk jaar RaU
zenberger niet beleeft heeft, als die geftorven is den derden van Louw-

maant
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maand 1559. geJyk blykt uit Andrm Joachims Bericht, van het vonnis
van tMatthys Ratzenberger : Ziet den titul en pag. 16. 27. Ook ge-

fchied hier pag. 20. meldinge van deezen, zeWeq Ratzenberger , hoewel
alleenlyk met de eerfte letter van zyn toenaam.

Wie echter den Autheurvan dit Gefchrift; geweefl: mag zyn, hy ftemt
altoos in zyn gevoelen , ontrent de zaaken der Godsdienft , met Rat-
zenberger volkoomen over een , als zynde een waarachtig Lutheraan,
geweeil , en een vyand van die raadflaagen , door welke Philips en de
Wittenbergers , na Luthers dood , de zaak van de openbaare en zui-

vere Belydenifle eenigztns beroerd hebben. By Hortled. d. 1 . Lib. I. c. 1 3.

werd een Schrift van Ratzenbcrger verhaald
; als naamelyk , Waarfchou-

winge voor de averechtze weegen , om de zaak van de openbaaringe
des Antichnfts te handhaaven, j na wiens korten inhoud fol. 39. ook
dit noch by gevoegd werd : dat Luthers Leere en Boeken , ontrent het

punt van de Nood-weeringe, door Melanchthon, Bugenhagen, Pomer, Jo-
ris Major, en andere verlaateri , verloochend, verworpen en vervalfcht

waaren geworden. En hierom heb ik 'er eenige dingen uitgetrokken

pag. 339. num. 374. die met het geen gy hier leelt pag. 18. §. Dus zocht

wen ook &c. over een (temmen. De Heer Sekkendorfechter noemt Rat-

zenberger den Maaker, en ftrykt hem door } vid. Hifi. Lutheran. pajjïm

imprim. Lib. III. pag. 581. .

§. II.

tot het XIS1. Boek, Hoofdft.111. $.'?.,

ULRIK vanHUTTENS zaake.

VAn des Hartogs van Wurtenbergs handelingen met Ulrik van Hut-

ten, ftaat dit te weeten 3 dat deezeHartog zynen geweezenen Hof*
Marfchalk Jan van Hutten , Lodewyk van Huttens Zoon , in 't Jaar 15 15.

in 't Beblingfche Woud heeft laaten vermoorden , en daar na zyn Huis-

vrouw, dewelke hy anders niet machtig konde werden, tot zichgenoo-

men , en met haar echtbreuk gepleegd heeft Deeze gruwelyke daad

belyd zelfs des Hartogs Vriend, Lodewyk van Pafjavant , in zyne Ver-

deediging : naamelyk, dat Hutten doodelyk gewond , en dood in het

Woud was blyven leggen ; zegt ook daar beneevens , dat hy niet was

gehangen geweeft , gelyk Joan. jgricola in zyne Hoogduitfche Spreek-

woorden vermeld hadde. De Neef van deeze Hutten , Ulrick van Hut-

ten, fchreef daar op een Klaagdicht over het vermoorden van zyn Bloedver-

want , aan Marquardus van Hatfieen , Dom-Heer tot Mentz , zyn nabe-

jlaande. Als ook een Troofi-Jchrift aan Lodewyk van Hutten over het om-

brengen van zyn Zoon -, mitsgaders een briefaan Jacob Fuchs , Dom-Heer

tot Bamberg en Wurtzberg. Infgelyks , l'yf Scheld-reeden op Ulrik vait

IVv.rtenberg , en eindelyk een zaamenfpraak teegens den Hartog , onder

het Opfchrift van Phaïarifmits [ of Phalarifche wreedheid] en een Ver-

antwoordmge van den, Phalarifmus aan Pieter van Auffas , Dom-Heer van

daf gewefi. Het welk alies , neevens eenige brieven aan den Koning
van Vrankryk en zommige Edellieden , op het Slot Stekelberg in het

jaar 15 19. is gedrukt geworden.

Voorts heeft hy ook , met het gantfche Huttenfche Geflacht , den

Har-
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Hartog op den Ryks-dag aangeklaagd ; en naderhand , als hy de Stad

Reutlingen hadde ingenoomen , hem ook , met de Swabifche Bond-
genooten helpen beoorloogen , en van Land en Lieden berooven , zoo
dat hy yyftien jaaren lang in ballingfchap moeft fwerven , tot dat in-,

zonderheid de Land-Graaf Philips zich eindelyk zyner aan nam. Te
dier tyd liet het Huttenfche Geflacht, het doode lichaam van den ver-

moordenJanvan Hutten 3 opgraaven, datineen Dorp, niet verre van de

plaats, daar dé moord gefchied was, begraaven lag, en in Frankenland

voeren j het zelve zoude noch onverdorven en gantfch kenbaar gevveeft

zyn, en ook noch gebloed hebben , zoo als TJlrik van Hutten in de gemel-

de Scheld-reede fchryft.

Doch deeze Hutten was zelfs , zoo wel als de Hartog , en de mee-
'

fte, die zich des Euangeliums beroemden, een gram-fteurige en onrufti-

ge geeft , waar aan Luther genoeg te weeren hadde , dat hy met vuur
en zwaard niet op de Paapen los ging. Hy zou eindelyk in 't Jaar

1523. by Zurich aan de Venus-ziekte geftorven zyn , gelyk Koenraad

Gefnerus uitdrukkelyk vermeld, andere noemen 't een weinig eeily-

ker -, een fcherpe krankheid. Ziet Camerartus in het leeven van Ale-

hnchthm pag. 99. die ook zyn gruwzaam vermeetel gemoed gaarne be-

kend.

§. III.

aArticulen der oproerige 'Boeren.

TOt de Hiftorie des Boeren-krygs , behooren noch deeze Articu-

len, die meede onder de GefchiedeniiTen van Ukik van Hutten, ge-

vonden werden : weshalven eenige wel vermoeden willen , dat hy ze
zelfs opgefteld heeft, nadien de ftyl bykans met de zyneover een komt:
dezelve luiden nu vervolgens aldus.

Dartig Articulen , die Jonker HelrFerich , Ruiter Henriks , en Cbriftiaan

Janfz , mitsgaders hun aanhang , va/i en onverbreekeljk te houden , gefwooren
hebben, (ontrent het Jaar 1521.)

1. Dat zy de Paapen , zoo als zy teegenwoordig leeven , voortaan
geen Geeftelyke, Vaders , maar vleefchelyke Boeven willen noe-

men.

2. Dat zy alle de Munniken voor huichelaars willen houden, ennooit
meer iets goeds van die lang-rokken verwachten.

3. Dat zy in 't toekoomende den Ban der voorfchreeve Paapen niet

meer achten zullen , dan of hen een gans aanblies.

4. Dat zy voortaan tot geen Gedicht, Byroederfchap , Beedevaard,

Kerkelyken-aflaat of diergelyke nimmermeer een penning zullen uit-

geeven.

5. Dat zy den Paus te Rome voor den Antichrift willen houden, en

hem in alles teegen ftreeven.

6. Dat zy de Kardmaalen , Pronotarizen, Officidlen, Bijjchoppen , Au-
diteuren y en andere meer tot Rome 's Duivels Apoftels noemen, en niet

anders achten willen.

7. Dat
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7. Dat zy her. Roomfche Hof met des Paus aanhang, den naam van
Voorburg der Helle willen geeven.

8. Dat zy den Heer Ulrtk van -Hutten getrouwelyk willen byftaan tee-

gens de Hovelingen en hunne aanhangers.

9. Dat zy alle Hovelingen gelyk dulle honden willen houden > ge-

loovende, dat het hun vry (laat dezelve te flaan, gevangen te neemén,
te worgen, en van kant te helpen.

10. Dat zy alle Pauzelyke Afgezanten voor Verraaders der Duit--

Ifche Land-aard , en algemeene Vyanden des Vaderlands willen hou-

den.

11. Dat zy alle Geeftelyken , eeven als andere menfehen , in 't toe-

koomende na hunne werken willen achten en oordeelen.

12. Dat zy geflootene ooren willen hebben , als de Paapen , zoo als

ze heedendaags zyn , van hunne vryheid en weyinge fpreekert.

13. Voorts zweeren zy een eeuwige vyandfehap teegens alle Gee-

ftelyke Rechten , Pauzelyke Bullen en Brieven > mitfgaders aan al-

le die geene, die ze om draagen , uit deelen , handhaaven en befcher-

men.

14. Dat zy voortaan in hun gemoed niet willen overweegen , of zy
genoegzame reedenen hebben, om een Paap ofGeeftelyketeflaanofmet

een voet te fchoppen.

15. Dat zy in 't toekoomende opVier- of andere Vaft-daagen, ofge-

heel vallen , of zonder onderfcheid vleefch, vifch en wat hun voorkomt,

gelyk op andere daagen, eeten willen.

16. Dat zy eenen iegelyken Beedel-Munnik , die hun een kaas af

eyfcht, met een fteen van vier pondt na de huit willen werpen.

17. Nochdatzy geen Münnik in hun huis willen laatenkoomeni en

zoo 'er een onvoorziens in kwam , dat zy 'er hem willen uifjaagen , en

met den beezem tot over den dorpel achter na zyn.

18. Dat zy voortaan geen boete zullen geeven, noch ook, zoo -Veel

hun moogelyk is , niet toelaaten , hunne Na-buuren , (gelyk tot*dus

verre) te ftraffen : maar dat zy zich zelven broederlyk onder eikande-

ren willen beftraffen , en ten belten onderwyzen.

19. Enindien'er eenOfficiaal ofafgezonde Paap tot hen kwam, datzy

hem wilden met honden uit den huize laaten jaagen, en door de jongens

met drek gooyen.

20. Dat zy alle Kerkelyke Gerichts-dienaars , die Daag-ofBan-brie-

ven tot hen brengen, .vooreerft de ooren willen affnyden, en zoo ze daar

na weerom kwaamen, de oogen uitfteeken.

2 1

.

Dat zy geen Predikant by hen dulden willen , 't en zy dat'fry be-

kwaam is om het Euangetium en de Chriftelyke Wet te preediken , en

daar beneevens onberifpelyk en godvruchtig leefde.

2 2 . Dat zy voortaan nooit meer gedoogen zullen , dat iemand een Pa-

ftorye of Gemeente heeft, en die zelfs niet bediend.

23. Dat zy geene Beelden , zy moogen dan van rteen , hout, goud,

zilver of iets anders gemaakt zyn, maar God alleen in den Geeft in 't toe-

koomende zullen aanbidden , en hem dienen.

Tl Deel. e 24. Dat
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24,. Dat zy geenen dag meer , dan den eenigen Zondag zullen vie-

ren , en zich onderrufTchen aan geene Paape-gebooden ftooren.

25. Dat zy geen brood , wyn, zout, water, kruid, wafch, noch
eenig ander ding hier namaals zullen laaten wyen , maar alles , dat zy

met dankzegginge nuttigen , voor gewyd en gezeegend houden.

26. Dat zy den Heilig-bezoekers , als zy hen op de weg ontmoe-

ten, hunne paarden ontneemen , de beurzen pionderen, en met droo-

ge flaagen, zoo veel als ze draagen kunnen , wakker toedekken zullen,

en hun daar na met hun heiligdom loopen laaten.

27. Of iemand van hen eenen gierigen ongeeftelyken Paap iets ont-^

neemen of ontvreemden mocht, dat wilden zy eeven zoo groote zonde
achten , als of zy met de voet op een dobbelfteen traaden.

28. Verders zweerenzy, dat zy Vyanden van alle Vyandenenbenyders

van D. Lutbcr zullen zyn.

29. Dat zy weegens de heimelyke biecht , Docior Luther en andere

onpartydigen , zich de zaak verftaande, zullen aanfpreeken , en met

hen daar in raad pleegen , zich niet bekreunende , hoe de geldzuchti-

ge Paapen de zelve tot dus verre gehouden hebben.

30. Dat zy in alle de voorfchreevene punten hun lyf en goed verbin-

den en zaamenvöegen willen: roepende God tot getuige, dat niet hun
eigezaak, maar de Goddelyke waarheid, het Chriftelyke Geloof , en'

het algemeene weivaaren des Vaderlands , hen hier toe bewoogen had-

de : En dat alles , wat zy deeden , uit een Chriftelyke , eerlykeengoe*

de meeninge gefchiede.

§ IV.

(gedrag der godgeleerden geduurende den Oorlog.

Et geen van het gedrag der Godgeleerden onder de Oorloogen $

in de feftiende en zeventiende Eeuw , verhaald is, werd niet alleen

door noch meer getuigenhTen en klachten , maar ook door openbaare

blyken en voorbeelden allezins beveiligd. Onder anderen vind ik noch,

in een Antwoord van Mattharus Flacius, op eenigè befchuldigmgen van Do-
ftor Major en Doftor Pomer, p. C. 3. het volgende bericht -, hoe zich

DoEtor Bugenhagen , Superintendent van Wittenberg , ontrent den Oorlog
van den Keurvorft Manritz, teegens Maagdenborg aangefteld heeft : hec

welk het verhaal van de Torgauwfche predikatie, die in de hiitorie ver-

meldt is , beveiligen kan.

„ Pomer heeft voor eenige maanden in een Predikatie gezegt , dat

,, de Schans-graavers , die voor Maagdenborg befchaadigd wierden , als

„ Chriftenen ftorven , want zy waaren hunne Overigheid gehoorzaam

„ geweeft. ïs dat waar ? waarom ried hy dan voor vyf jaaren , door

„ een opentlyk Gefchrift , aan die van Boheèmen en Sileiien , dat zy

„ hunnen Koning, toen hy hen teegens den Keurvorft op ontbood, niec

„ zouden gehoorzaamen. Want een van beiden moet waarachtig wee-

„ zen } hy moet bekennen , dat hy of te dier tyd een Oproer-ltooker

.

„ geweeft is , dewyl hy de Chriftelyke gehoorzaamheid jeegens de O-»
„ verigheid heeft afgeraaden > of dat hy teegenwoord ig een vervolger

„ is , dewyl hy de onchriftelyke gehoorzaamheid in 't vervolgen dee-

*3 zer
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„ zer Kerke pryft. Want deezen Oorlog en de voorgaande , zyn im-

„ mers cene en de zelve zaak : 'ten zy dan, dat gelyk de Weerwolf en

„ zyne Wolven in goede Harders , alzoo ook God en de gantfche Nar
„ tuur te gelykmetde Adiaphonflen , [of Onverfchillige ] in zoo korten

j, tyd veranderd waaren.

Insgelyks behoord ook hier heen , het geen Niklaas van Am/dorp ,

aangaande Doctor Bugcnhagens gedrag . fchryft , in zyn Antivoord op

Doctor Pomers fcheld-ivoorden , ftraks na de tytel : Doctor Martin Lu-
„ther zaaliger gedachtenis , heeft meenigmaal voor veele andere ge^-

„ loofwaardige Mannen , en ook voor Doctor Avguftyn Schurf, deeze

t> woorden gefprooken : Na myn dood zal 'er niemand van deeze Theolo-

,,ganten befiendig blyven. Als nu Wittenberg overgegaan was, maak-
te Doctor Avgv.ftyn Schurf , zulks aan Doctor Pomer , indachtig , en
vermaande hem , dat hy toch wilde beftendig blyven en gedachtig zyn , het

geene Doctor Luther gezegt hadde. Doch Dottor Pomer wierd verftoord,

loopende hier op toornig van hem weg.

In dit zelve Gefchrift , klaagt hy ook noch verder over de bloed-

gierigheid der Wittenbergfche Godgeleerden , dien zy , in het Maag-
deborgfche werk , teegens hunne eigene Geloofs-genooten hebben bly-

ken laaten .• fchoon ook Amfdorf zyn gevoelen daar by voegende, zegt,

dat beide de partyen niet minder dan het vreedelievende Evangelium ge-

liad hebben. Zyne woorden nu zyn de volgende : „ Ook lafterd gy
„ Witcebergfche die van Maagdeborg ; zeggende met een fchimpach-

„ tig lagchend aangezicht : (my dunkt dat ik het zie,) De Maagde-

„ borger s willen met rooven het Euangelium verdeedigen : hier in doet men
j, hun geweld en onrecht > want zy weeten wel , en het is hen door

„ het Euangelium genoegzaam geleerd , dat zy het Euangelium niet

.,, kunnen noch zullen verdeedigen. Doch ik hoope echter met eene,

„ dat zy het om de Markenaars en Meiffenaars ook niet zullen verloo-

„ chenen ; daarom zoo rooven ze niet om het Euangelium , maar zy

„ trekken uit, om hunner goederen wille, die hunne Weduwen, Weezen ,

,, en Burgeren door de Markenaars zyn ontnoomen, en geroofd gewor-

„ den, daar de Wittenbergfche Godgeleerden hun vreugd en vermaak in

„ fcheppen. En alfchoon die van Maagdeburg omvreedefmeekenen bid-

„ den, zoo wil men nochtans hun geenen vreede verleenen > 't en zy dat

„ zy hét Euangelium verloochenen, en lyfeigene flaaven willen werden:

„ gelyk dat de Middelaars wel weeten, en de voorgeflaagene onchrifte-

„ lyke en onmoogelyke Articulen uitwyzen ; het welk hun zeekerlyk on-

„ bewuft is, en dit niet teegenftaande zoo lafteren en fchenden zy den

„ onnoozelen. De Markenaars ontneemen en berooven hen , flaan

„ dood en moorden , en als nu de Maagdeborgers na krygs-recht uit-

j, trekken , om het hunne op de Wittenbergers te herhaalen, zoo zeg-

j,
gen de Wittenbergfche al fpottende en lagchende : De Maagdeborgers

„ willen met rooven het Euangelium verdeedigen. O liejfelyke taal .' maar dit

.„ zyn moogelyk werken van liefde en den H. Geeft. De Markenaars had-

„ den eenenDroogfcheerder van Maagdeborg , een vroom en onfchul-

,, dig man, die zyn gantfche leeven van geen euveldaad beruchtig was,

„ eenige honderd guldens aan waardye, (ïkdurveniet zeggen hoe veel,

„ daar zyn onderhoud en welvaard , met zyn Vrouw en zeeven kleine

„ Kinderen in beftond) ontroofd en afhandig gemaakt. Als hem nu

„ de Raad vergund had , dat hy het zyne van de Markenaars mogt

„ trachten weder te krygen > zoo wilde hy den arme lieden geen

t 2 „fchaa-
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jj fchaade doen , noch aan iemand het zelve van zynent weegen toe-

j, laaten, ook zich aan geen Chriften-menfchvergrypen; maarhy ving

3> den ryken CMichiel , de Jood , die zoude hem zyne fchaade vergoe-

„ den , die , zonder dat het hem deerde , hem wel honderd duizend gul?

3, dens had kunnen geeven > maar de Jood wierd dien vroomen man

3, weederom af genoomen , en daarenbooven leyde men hem het hoofd

3, voor de voeten.

Dat het nu in de zeeventiende Eeuw hier ontrent, inzonderheid

in den Duitfchen Oorlog , niet beeter is toegegaan , en dat de God-
geleerden meerendeels aan al het bloedvergieten zyn fchuldig geweeft;

heeft de Maaker van 't Gefchrift , de Vuitfche Planeet genaamd , het

welk in 't Jaar 1639. in quarto is uit gekoomen, die ook allezins baar-

blykelyk toond , dat hy een goed Lutheraan is geweeft , aldus be-

klaagd, f. N. &c. „ In deezen teegenwoordigen Oorlog , zyn , en-

,, kei op het wankelbaare geluk der Sweeden , eenige Geeftelyke ( die

„ voorheene , na 't gemeene fpreekwoord , achter den berg fchuil-

„- den,) voor den dag gekoomen , die by het leeven hunner Meefters

„ niet eens kikken dorften ; en hebben zulke gronden openbaar op den

„ Predik-ftoel en anderzins aan 't licht gebracht , waar door de gemee-

,, ne man maar wierd verward gemaakt , en tot oproer en andere on-

,, behoorlykheeden opgerokkend : ondertuffchen wierd 'er niets anders

,, gezocht, dan een nieuw Ryk op te richten, het welk echter zeeker-

, 3 lyk maar oproer en onrechtmaatig geweld is, het welk God geea-

3, zins zeegend. En vervolgens : Eenige genaamde Euangelifche wil-

„ len heedendaags leeren , teegens het zuivere gebod Gods aan , dat

„ men gantfchuit niet des Ryks befte zoude zoeken , waartoe men noch-

„ tans met dieren eede en verplichtinge verbonden is ; maar men zou-

„ de de Roomfche Katholyken , als dienaaren des Aratichrifts vervol-

,, gen en uitroejen. God beveeld zyn Volk , dat zy voor het Ryk en

3, den Keizer zullen bidden : het welk de Geeft Gods , door den H. A-

s, poftel Paulus , jeegens alle rechtfehaapene Chriftelyke Leeraaren her-

,3 haald, zeggende: Ik vermaane dan voor alle dingen , dat
'

'er gedaan iz-cr-

3, den fmeekingen , gebeeden &c. 1. Timoth. II. 1. Wat waaren 'er nu,

„ ten tyde der Babylonifche gevangenifle , voor Koningen ? Het waa-
„ ren Afgoodifche Heidenen. Wie was 'er ten tyde des Apoftels Pau-

j, li, Keizer ? Het was dat wanfchepzel , die bloed-dorftige Tyran

,

3, Moeder- en Sufter-moorder Nero , die ook ten laatften dien H. A-
„ poftel door 't fwaard van 't leeven berooofde.

,, Noch eifcht Gods Geeft van zyne Chrittenen, dat zy des niet tee-

„ genftaandeookvoorzoodanigeOnchriftelyke, BarbaarifcheenGodd^-

3, looze Overigheeden bidden zullen. En hy voegdde reeden daar by , en

„ tot wat einde dit gefchieden zoude : naamelyk , op dat wy een ge-

3i ruft en ftil keven moogen leiden , in alle Godzaaligheid en eerbaar-

3, heid. Deeze getuigenis des H. Geeftes , dat men onder een ancte-

„ re Overigheid, die niet [ met ons ] van het zelve geloove is, God-

„ zaalig en eerbaar leeven kan , willen heedendaags eenige beroemde

„ Lutherfche Geeftelyke ganifch niet gelooven } en zy zyn derhalven niec

„ te overreeden , dat zy voor diergelyken Overheid bidden zouden :

„ Ja zy leeren veel eer , dat hy , die voor hen bid , hen met tong ,.

,, pen, of anderzints diend, een dienaar des Antichrifts is , en der Ba-

„ byloonifche Hoere j en dat hy zyn deel te verwachten heeft, inden

3, poel, die eeuwiglyk van pik en zwaavel brand. Zy beroemen zich

„Chri-
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„ Chrifti Leerlingen te zyn , die zyn woord voor alle anderen ten

„ fcherpften in acht neemen : Doch de woorden van Chriftus , on-

„ zer aller Meefter , zyn deeze : Geeft dm Keyzer wat des Keyzers is :

„ Maar die gemelde Geeftelyke verbieden , den Keyzer iets te geeven,

,, gebiedende daar en teegen , dat men 'hem alles wat hy heeft , zal

„ ontneemen > en met ftam en v/ortel uitröeijen , op dat het Antichri-

„ ftifche Paufdom om ver werde geworpen. Zy ftoffen , dat zy de

„ befte Augsborgfche Geloofs-genooten zyn ; Nu leerd die Belyde-

„ nifl'e in het zeftiende Articui uitdrukkelyk , dat het Euangelium de

i,
Weereldlyke heerfchappye en Staats-regeering geenzins om ftoot ,

„ maar dat veei meer de Chriftenen fchuldig waaren , aan de Ovefig-

„ heid onderdaanig , en hunne gebooden gehoorzaam te zyn in alles,

„ wat zonder zonde gefchieden kan.

„ Doch de meergemelde Geeftelyke leereh in teegendeel , dat men
„ de Roomfche Katholyken in 't Ryk niet dulden zal : Hier door weif-

„ pen zy , zoo veel in hen is , het Weereldlyke Ryk en Burgerlyke

,, Regeeringe over hoop : Dat men de gebooden der Overigheid (met

„ welke men nochtans vry willig is overeengekoomen , en heeft dezelve

,, met daadelyke eeden gefwooten) niet zal gehoorzaamen.

„ Maar dusdaanige Yveraars mogten wel eens gedachtig zyn , hoe

j, meenigmaal zy de Jefuiten tot in den Afgrond der Hellen vervloe-

„ ken , om dat zy leeren zouden } een recht Chriften was niet verplicht

„ een Overigheid te gehoorzaamen , die niet van zyn geloof was , maar

}, veel meer mogt hy die wel helpen uit de weeg ruimen en verdel-

» gen.

„ Schelden zy dit nu^voor een DuivelfcheLeere, een oproermaaken-

3 , de Muntzerfche Ketterye , die , volgens het Ryks-Aficheid met al-

>, len ernft moet beftraft werden ; waarom treeden zy dan in eeven die

,, zelve voetftappen, fpreekende een rechtvaardig oordeel over zich zel-

„ ven , en vergeeten hoedaanig God in dit zelve voorval , wanneer ie-

„ mand aan een ander, die niet van het zelve geloove is, eeneedf\veerd 3

„ en dien naderhand niet denkt te houden , om dat de ander der rech-

„ te Leere niet toegedaan is s in zyn Heilige woord zich verklaard j

„ en met een dubbelden eede beveiligd : zeggende , Zoo fpreekt de

„HEERE HEERE, zoo waarachtig als ik leeve'j en noch eens;

„Zoo fpreekt de HEERE HEERE, zoo waarachtig als ik lee-

„ ve , ik wil mynen eed , dien hy veracht heeft , op zynen kop bren-

„ gen , ende hy zal gewaar werden , dat ik gefprooken hebbe. Uit

„ welke alles dan te befluiten is , dat zoodaanige Leeraars het Heilige

„ Woord Gods teegenfpreeken, de beëdigde verbinteniflen krachteloos

„ maaken , de Augsborgfche Belydenifle verloochenen , en zich onder

„ de oproerige aanhang-zoeken geeften vermengen.

§. V.

Van het keven des Land-C^raafs Tbilips* %jnen Echten*

jiaat , imbor/l en Godsdïenfl.

1. 'T"* Ot ophelderinge der Hiftorie van den Smalkaldifchen Oorlog

>

JL zyn noch van den Landgraafvan Heffen, Philips, verfchcidene

zaaken aan te merken, behalven het geene reeds inde Hiftorie van zyne

e 3
Oorloo-
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Oorloogen, gevangenifle en andere omftandigheeden verhaald is. Men
ziet niet alleen uit alle des zelfs bedryven in 't algemeen , dat hy vaneen

zeer vierigen, heevigen en onruftigen inborft is geweeft, maar ook uit

verfcheidene byzondere omftandigheeden. Om 'er nu maar eenige op

te haaien , zoo heeft hy zich in den voorfchreevenen Pakkifchen op-

roer zoo uitterroaaten haaftig aangefteld , dat Luther zelfs en Melanchthon

hem op geenerhande wyze ftillen of bevreedigen konden. Gelyk hy

dan ook in een Brief aan den Hartog Joris van Saxen , van den zeven-

tienden van Bloeymaand 1528, zich met ronde woorden uitdrukte;

"Dat hy by zich befiooten hadde, zyn kans met teivillenverzuimen , ma,

veel liever die geene zelfs aantaften , die een quaad voorneemen teegens

hem hadden. Ja hy verklaarde kort daar op , den twee-en-twintigfte

van dezelve Maand, opentlyk in een verklaar-fchrift , dat hy den eer-

ften flag geenzins dacht te verwachten, maar door allerhande midde-

len en manieren voor te komen > gelyk Seckendorf uit Hortleders oor-

zaaken des Duitfchen Oorlogs (Part. 1. Lib. 2, Cap. i.fag. 780.) ver-

meld ( L. II. Lutheranifnn Pag. 95.) De Keurvoft Joon zelfs was.

in deeze zaak zeer verleegen, zoo dat hy.zynen eigenen Zoon tot hem
zond, en daar na noch een Baron , die echter nauwlyks den Land-
Graaf konden afhouden , dat hy de Biiïchoppen van Bamberg en

Wurtzburg niet in hun land viel, en daardoor een groot Oorlogs-vuuc.

ontftak.

2. Ook konnen de Schryvers, die des Land-Graafs eigene fchriften

hier ontrent geleezen hebben, niet genoegzaam uitdrukken, deheevig-

heid en vierigheid, die hy in dit werk betoonde; ja zelfs zoodanig ,

dat hy ook op Luther zelve verftoord wierd , hem verdacht houdende,

als of hy den Keurvorft te rug hield, en vreedzaame gedachten inboe,-

zemde, gelyk de Heer Seckendorf nochmaals pag. 97. verhaald. Wat
nu verder in deeze zaak is voorgevallen , kan men in het verhaal van
deeze beroerte nazien. Ten minften verfchrikte de Land-Graaf zy-

ne Naabuuren zoodaanig, vermits hy met zyn Leeger tot aan de
Grenzen rukte, dat de Keurvorft van xMentz en de Biiïchoppen van
Wurtzberg en Bamberg te zaamen , aan hem honderd duizend gul-

den daadelyk uit telden , alleen op dat hy hen met vreede zoude laaten.

De Roomsgezinde hebben zich waarfchynlyk aan dusdaanige bedryven
niet weinig geërgerd, als welke niet minder dan na het Euangelium,
ja zelfs niet eens na een natuurlyk Recht fmaakten. Gelyk ook by
den Bronswykfchen Secretaris, die door den Land-Graf opgevangen
was, dit aan den Keurvorft van Mentz geichreeven wierd gevonden:

3l De zaak was aireede half zoo goed als gedaan , nadien de Land-Graaf

„ niet lang meer konde leeven, om dat hy zoo onruftig was, dat.

„ hy daar door niet ilaapen konde , en zich ook door 't geftaadig

„ jaagen zoodaanig afmatte , dat hy eindelyk byfterzinnig zoude

„ werden. (Vid. Seckendorf. Lib. 3. pag. 204.)
Eeven eens ging het ook met de herftellinge van den Hartog XJlrich

van -Wirtenberg , om welke de Land-Graaf op zyn eigen ban en

boete eenen Oorlog aanving, nietteegenftaande Luther en de andere het

hem ernftig hadden afgeraaden. Hoe Euaogelifch het hier ontrent

ook is toegegaan, kan men behalven uit de Gefchied-fchryvers , ook
uit de woorden van Eobanus, Poéët van die tyden, afneemen, wan-
neer hy daar van aldus fchryft:

Pofare
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Pofcerejam vtdeas votis ducantur in hojlem,

Boftibus excidium , cades, clademque minantes

,

Armafremunt , jam tela novantfufura eruorem

Hoflikm, infant)fafeftur amorejuventus

Martis in indomitam rabiem, nee in arnta cohortes

Haffiafola equitum vocat, mvictafque phalanges ,

Mdlia totpeditum, Jèd ab omni exerritus ora.

Dat is ontrent}

Dejeugd vol heete drift en vierigen gemoede

,

Verlangd vol ongeduld in's Vyands Land te woeden:
Ze wet het wreedeftaal , dreigd enkel moord en brand,

Enfchreeuwd, wat dat we zien, zal alles firax van kant-.

Doch Heffen niet alleen zyn dapper volk vergaaderd,

Men ziet hoe dat het ook uit and're Landen naaderd. &c.

En van den flag by Liuffen

:

Nam quos iïle tuus victor non hauferat enfis ,

Hauferunt tua tela ér froxima flnmina Nicrit

Nicri, citjns aqna turnfanguims unda fluebat ,

Hac clades docuit te vmcere pojfe , Philippe ej-c

(Pag- II. Poemat. Pag. 35. fequentia.)

Dit wil zegden:

iVant die nog waaren uw verwinnendfwaard ontvloodeft

Die quam het vinnig lood, ofmoefl de Nicker dooden

De Nicker opgepropt van lyken, rood van bloed,

Toont) Philips, dat gy kunt verwinnen , door uw moed.

Conf. Drejferus CMillenar. VI. P. Hptg. 553. Skidan. L.lX.pag. 242.-

ChytrausL.XIV.pag. 353. Thuan. L.l. Crujïus Annal.Suev. L.XI. pag.

625. &c.

3. Wat ook vervolgens de Land-Graaf > tct het ontfteeken de9

Smalkaldifchen Oorlogs , voor vuur heeft aangedraagen , is meede uit

die zelve Hiftorie genoegzaam te zien. De Lyf-Medicus van de Keur-1

vorft Jan Frederik , Doctor Matthys Ratzenberger , vermeld ook in zyn

Hiftorifch-verhaal onder anderen , dat de Land-Graaf den Keurvorft

geen ruft had gelaaten i voor al eer hy hem , om in Perzoon meede te

Velde te trekken , overreed hadde. Hy was ook over deeze tyding zoo

v'erblyd geworden , dat hy den geene , die ze hem gebracht hadde, aan-

ilonds een fchoon Paard had vereerd. En deeze zelve Schryver , die

te dier tyd te Hoove op alles zeer nauwkeurig acht gaf, wil verzee-

keren , dat het den Land-Graave in dien Oorlog geen ernft was > door

dien hy , in het Leeger voor Ingolftad , al het grof Gefchut zoodanig

had laaten zetten , dat het aan den Keyzer geen fchaade deed. Hy had

ook geftaadig zyn Afgezant by den Keizer gehad -, en alle de Bedien-

den)



4* NAADER VERKLAARINGE overde

den , die daar teegens hadde gefprooken , terftond met verftoord*

heid uit het Leeger weg gejaagd. Dit is altoos zeeker , dat hy een

doortrapte en fneedige geeft is geweeft , doch met eene ook zeer drif-

tig en haaftig in 't geen hy voor hadde. Sadtetiis maakt gewag in zy-

ne Anndl. Euangelit Renovaü P. II fag. 251. dat , als een Roomfche
Paap den Land-Graaf fchimps-wyze hadde voor geworpen > waarom
hy op de mouwen van zyne Dienaaren deeze letteren had borduuren

laaten V. D. M..I.JÈ. ende de zelve aldus hadde uitgelegd : Verbum Vo-

tnim manet inde Ermel. [ Het woord des Heeren blyft in de mouw ; ] zoo

deeze op ftaande voet daar op hervat , zeggende: Neen, deeze lette-

ren beduiden zoo veel , als, Verbum diabolimanet in Epifcop is , dat is,

het woord des Duivels blyft in de Biiïchoppen. Uit het welke , als

meede uit zyne andere bed ry ven en Schriften, zyn fcherpzinnig vernuft

overvloedig te zien is.

4. Wat voorts zyn Echte-ftaat aanbelangt > 't is genoegzaam bekend,

dat hy, behalven zyne wettige Gemalin, zich noch aaneen andere Hof-
Jufter , Margriet vander Saaie genaamd , mee verftootinge van zyne Gema
lin, heeft verbinden laaten ? en dat wel op het goed-keuren van Luther en
Melanchthon

-, welke laatfte ook zelfs, neevens Bucems, in 't jaar 1540
meede op die zelve Bruiloft, tot Rootenburg aan de Fulda, geweeft is.

Schoon nu wel de Saxifche Godgeleerden, deeze zaak, als aanftootelyki

en voor de Papiften, om teegen te werpen dienftig, poogden verborgen

te houden j zoo hielden echter de Hcffi(che'Iheologanten dit niet voorleer
noodig. Luther wilde dat men het werk maar op hem zoude fchui-

ven , en zeggen , dat hy een misfiag had gehad , en wat buiten weften
was geweeft, op dat de Land-Graaf niet zoo zeer befchimpt mogt wer-

den. Hy befloot ook eindelyk : Het was genoeg , dat de Land-Graaf
het Meisjen met een goed geweeten konde hebben , volgens zyne biecht,

en het antwoord der Theologanten daar op. De Land-Graaf zelf be-

riep zich óp Luthers woorden , over Genef. XVI. waar in hy het vee-

Ie Wyven hebben der Patriarchen niet voor zonde had gehouden , en
daar noch by gevoegd : Ik zoude het hedendaags ivel met kunnen belet-

ten , maar ik -wilde het ook met, aanraaden. Waar op Luther zyn zeggen
wel naaderhand wat bepaalde ; doch hy maakte echter in 't laatfte dit

beJ.iuit : Hy. zoude deeze tweede Vrouw niet verlaaten , vermits hy
ze onder een voorwendzel van noodzaakelykheid genoomen hadde.
De zaak konde hier meede voor God wel gerechtvaardigd werden -

y

maar voor de Weereld , en na de Rechten konde noch en wilde hy ze
niet verdeedigen.

. Ondertufichen naamen de Rooms-gezinde deeze dingen tot een groo-
te oorzaak van verwyt op, zoo teegens den Land-Graaf, als inzon-

derheid teegens Luther zelfs ; gelyk dit in zyne Schriften meenigmaal
voorkomt -

y en als voornaamelyk den Hartog Hendrik van Bronfwyk ia

zyne vinnige Schriften , den Land-Graaf eenen Ketter , Weederdoo-
per en Man met twee Wyven noemde : zoo (choofLuther het antwoord
op den Land-Graaf zelfs , en hing van de Vorften in 't algemeen dee-

ze erinnering daar achter aan , (jn het zeever/de Altenburgfche Deelpag.

465.. ) Dat gy Vorflen ten deele den breeden 'weggaat , daar door hebtgy 'f

lacy ! door wwe kwaade -voorbeelden , zoo verre gebracht , dat het bykans

Boeren niet meer voor zonde rwillen houden, engy hebt ons werk gemaakt , dai

rwy met alle onze moeite bezvomrhjk den Echten-Jlaat voor loffclyk en eeriy

hebben konnen bewaaren. Waar neevens hy mee eene den Hartog Hen
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rik verwyt , dat hy het noch wel arger met een Byzit gemaakt hadde *

die hy heimelyk op een Slot had laaren brengen , en middelerwyl uit"

geftrooid , dat zy gellorven was
5

ja hy had een Lyk-ftaatzie , Ziel-

enden , en diergelyke voor haar aangefteld , en ondertuflchen na als

voor in Echt-breuk met haar geleefd. Gelyk deeze vuile Geichiedenif-
fe meer als te veel bekend is. ( Vid. omnino Seckendorf.Lib. III. pag. ijy.

5. Voorts dat zich anderzins veele oprechte gemoederen aan deeze
handeling uittermaaten zeer hebben geftooten , ziet men ook uit de
woorden van Keyzer Ferdinand , die hy in 't Jaar 1562. jeegens den
Graaf Gunther van Siuartzborg gebruikte : Het had niet veel gefcheeld,

ot Litther hadde hem ook op zyn zyde gebragt : Maar als hy aan den
Land-Graaf van Heffen twee Vrouwen had toegelaaten $ zoo hadde
hy hem niet meer gelooven willen. ( Vid. Chron. Manuscript. Paidijo-

vu apud JVeberum pag. 77. ) Wat eindelyk het gevoelen deezes Vorfts

ontrent den Godsdienft aanbelangt , zoo kan men uit deeze voorver-

haalde omftandigheeden , lichtelyk afneemen , hoedaanig het mooge-
lyk met zyn Chnftendom geftaan heeft.

Doch gelykerwys toen ter tyd en ook noch , die geene altoos voor

rechtzinnig en goed Euangelifch gepreezen zyn , die zich maar tot ee-

ne zoo genaamde Gezindheid uitterlyk gehouden , en dezelve eenig-

zins met woorden * of ook wel geheel met Waapenen en bloedftorten

hebben helpen verdeedigen , zonder eens nauw te onderzoeken, of men
het Euangelium van Chriftus , door 't verloochenen zyns zelfs en der

Weereld in der daad gehoorzaam was of niet , alzoo ging het in dien

tyd inzonderheid met deGroote Heeren toe, die de Paapfche flavernye

en malligheeden moede zynde , by de andere Partye meerder vryheidj

of andere voor hen voordeelige zaaken vonden.

't Is buiten twyffel , dat deeze Land-Graaf een Vyand des Paufdonv*

isgeweeft} weshalven Luther mzyne faafel-reeden (G^.45 .pag. 3 35-)

van hem roemd : Dat de Hartog Joris (zyn Schoon-vader) hem Erf-

genaam van alle zyne Landen en Lieden had maaken willen , wanneer

hy van zyne Keligie had willen afwyken.

6. Ondertuflchen geeven niet alleen zeer veele gétuigeniflen , maar

ook andere omftandigheeden, te kennen; dat als de fcheuring tuffchen

de Lutherfchen en Zwmgliaanen ontdaan was, de hard- en ftrafheid der

eerfte hem ten uitterften teegen de borft was, en dat hy daar en teegen

altoos vriendelyk jeegens de andere geweeft is , ook zyn uitterfte vlyc

heeft aangewend om beide de partyen te vereenigen. Weshalven ook
reeds in 't Jaar 1543. Sebajiiaan Frank in zyn Ketter-Chronyk pag. 147.

uitdrukkelyk fchreef : Den Land-Graafvan Heffen iveeten veele niet uit te

vorfchen , met ivat voor een party hy 't houd. Eemge houden hem voor een

gocde-man en Middelaar in de zaak ; eemge , meer op Zwinglitis dan op Lu-

thers zyde , andere weerom anders. In de Confilia van Vedekennus P. I.

Lib. 3. Se£t. 5. pag. 324. vind men een Brief van Melanchthon en Bren-

tms aan den Land-Graaf, gefchreeven den elfden van Zoomermaand

1530. waar in hem de Partye van Zwinglius krachtig teegen gemaakt,

en hy om Gods wille gebeeden werd , dat hy zich in de zaak van 't Sa-

crament of Nachtmaal doch niet wil laaten afwenden ; ook werd hem
toegewenfcht , dat hem God voor dwaalingen bewaaren wil. Hier op
heeft hy aldus geantwoord : De d-waalinge des Sacraments is zoo groo-

te dwaaiing niet , als de andere, ( naamentlyk van de Joodfche Bt-fnyde-

II. Deel. f niffe^
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nifle) maar wy zyn al te zaamen een , engelooven en belyden eenen Chrifius
^

zoekende door hem zaalig te werden.

Ook houden zy , diegy dwaaiende noemd , Gods woord in allen waarach-

tig j maar zy zyn , ontrent den zin der woorden van het Nachtmaal , van

een ander gevoelen dangy lieden; derhalven dunkt my , nademaal zy met u i\

alles eens zyn , en Chrifius belyden op die zelve wyze , als gy hem belydt

ook. dat men Chrifius tn het Avondmaal door het geloove eet , welk eeten te

zaaligheid noodig is ; en niet zeggen , dat God dit ofdat doen kan , maa\

dat het , volgens het Geloove ende de Schrift , alzoo te ver(laan is, gelyk Z'

het aanwyzen. Dewyl dan Chrifius met wel anders kangegeeten werden, als

vanGeloovigen, en door het Geloove, nadien Chrifius een verheerlykt ligchaa,

heeft, en een verheerlykt ligchaam den buik niet voedt , zoo dunkt my , zoo-

daanig gevoelen is zonder zwaarigheid , hoope ook van God Almachtig , dat

gy u beeter zult bedenken. Want fchoon gy 't om de Leere niet doen wil-

det , zoo zult gy ten minfien met die andere menfchen meedelyden hebben , die

in zoodaawge Steeden woonen, en, indien zy dwaaien, nochtansgeen verdee-

digers van zoodaanige dwaalingen zyn. Ook zult gy daar en booven wel over-

weegen , dat 'er noch veele Lieden in zulke Steeden zyn , die van uw gevoe-

len zyn. Wanneer nu een hand zal verdoemd werden , of infiraffe vallen

zoo zoude de een met de ander moeten lyden. Ook hoop ik immers , gy zy,

kinderen van dien Geefi , waar van Chrifiusfpreekt : Des menfchen Zoon
is niet gekoomen om te verderven , maar om zaalig te maaken ; wan-

neer zyne Difcipelen vuur van den Heemel wilden laaten vallen, gelyk Elias.

Gy behoeft ze ook in dit hungevoelenmetteverdeedigen , maar gy zoudzemaai

verdraagen en onderwyzen , hen vermaanende by tyden en ontyden , gelyk Pau

lus zegt. Doch dit zytgy echter verplicht, datgy die geene helpt verdeedigeti

by de Leere, die gy zelfs voor recht houdt , om uw eigen'Terzoons wille, doch

ik meen niet met het [waard , maar door mondelinge reedenen en byfiand. Ik

mogt ook welgaarn weeten , of Luther de Waldenzen broeders genoemd heeft*,

die van dat zelve gevoelen zouden zyn, gelyk de Schryver vermeldt.

7. Hy brengt ook ter zelver plaats veele reedenen by , waarom de

Zwingliaanen van de Lutherfchen niet behoorden vervolgd te wer-

den : En wel voornaamentlyk , vermits Chriftus verbooden had * het

onkruid uit te roeijen , en Luther zelfs zulks in den beginne altoos tee-

gens de Papillen beweerd heeft, als ook doordien de Zwingliaanen noch
van geen doolinge overtuigd waaren. Waar na hy deeze na zyn befte

vermoogen ontfchuldigd , en de Lutheraanen van alle bloedvergieten

en gewelddaadigheid j met nadrukkelyke woorden, afmaand, Wan-
neer men ook de Perzoonen zelfs aanmerkt, die deLand-Graaf aanvan-

kelyk tot de Reformatie gebruikt heeft , zoo zyn de zelve meerendeels
j

Zwitzers of ook Franfchen en Huguenooten geweeft, gelyk booven by
die Hiftorie te zien is. De voornaamfte waaren Francifcus Lambertus

,

Benedi£fus Aretius , Andtreas Hypernis , Joannes Garnerius, Vionyfius Me-
iander &c. die meeft ook van de Zwinglianen hoog gehouden werden.

Gelyk dan ook in die zelve Reformatie , en haare nieuwe Kerkelyke In-

zettingen , zeer veel van de Saxifche afgeweeken wierd. Op het Ham-
bergfche Synode , desjaars 1526. wierden niet alleen de fpreek-wyzen.

van het Avondmaal , van den Doop , de Perzoon van Chriftus en dier-

gelyke , alzoo gefteld en uitgedrukt, dat 2ich de Gereformeerden naa-

derhand gaarn daar toe beleeden : Maar men wierp ook alle de Beel-

den, uit de Kerken en van de Straaten, aan een kant , gelyk ook alle

de Altaaren, en liet alleenlyk de zoo genaamde Taafelen tot het Nacht-

ra
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/maal overig* Zoo als men dat noch in de Hcflifvht?1 Kerken zien kart-

YVat nu behalven dit de Land-Graai-opdeJVlarborgfche Zaamenfpraaic
voordo Zwitzers in dit ftuk ge,daan, heeft > kart men inigelyks uit die-

zelve Hdlprie befl uiten.

S. Inde Heilii'che weederzydfche, Wifièl-fdiriften, die in 't jaü
163?. tot Kahel, over het Keyzerlyke Gebod, weegerfs de Geeftely?

ke goederen, m Folio, zyn ukgekopmen , werden onder anderen bir-r

konden van den Godsdienft van 'Philips, ook zeer V,§de JNlaarichtingen *

(InftrucJiones) bygebracht, waar door hy doorgaans de oneenigheeden der
Zwitzeriche en Hoogduitiche Kerken, jiceft trac-hte.n by te leggen.

Waar in hy dan onder anderen far*c Jkar 15^9! pag. f. aldus fehïyft

:

Het zonde dan immers te èeklaag<en :zyê,-^ewylzy (de Geleerden) in al-,

len deelen, ons Chrijklyke Geloof, de Liefde des Naaften, en de zaaUgheid

aangaande , met ons eensgezind zpi > da^vijons aïzoo zoitdcn van hekJcbeU

den. En noch in 't Jaar 15 30; pag. 8. beveeld hy • dat de Raadshéertn m
zynen naam met tneede zouden toeftemmen, om eenigmenfeh, dieteegenwoor*

digjmft niet Met de partje, die Luterfchgenaamd Werd , geloofde , datCttm

ftus in dxer voegen iveczendlyk in 't "Brood was > te verbannen , te veröórdee-

len , te rechten, vf uit den vseg te ruimen. Ook werd in deeze Wiflek
fchriften i behalven een Katechifmïis , welke in 't Jaar 1545 toe Mar--

borg was uitgegaan , en met de Zwingêlfchè zeer wel over een Hémde -

,

des Land-Graafs eigen Taftament aangetrokken • waar in hy het Ge-
fchrift tot Eendracht van Bu'cerus (Gohcordiam Buterij weegen? het A-
vondmaal i van het Jaar 1536. noehmaals goed gekeurd,' en aan' 'He

Prinzen^ zyne Zoonen, bevoolen heeft, dat zy de zoqdaanigë1 Predi-

kanten; die na dit Schrift van Eendracht leerden , niet zoudenver-
jaagen,~doch eenige verdere moeyelykhéidèan doen.

' Defgelyks werden aldaar , als meede in het Boek, welk in het' Jaar

1607. van het oude Geloofder Heffen,-. ïs'aart 't licht gekoomen j de Ker-
kelyke Inftellingen ria elkander bygebracht , waar in onder anderen de
Bezweering is uitgelaat'en , en weegens het Avondmaal belaft ,'- dat het

zelve in de huizen by de Kranken , ook met eene van de andere Pèf-

zoonen zoude genoomen werden. QVid. c.Vïl fag.^i.y' En Wat dierge-

lyke aldaar aangetrokkene Bewyzen meer zyn i waar'- teégens de -Ant-
woorden van de Daarmftadfche Partye (die infgelyks in de gemelde
Wiflel-Schriften begreepen zyn ) kunnen gehouden werden i als die al-

hier al te wydloopig zouden vallen.

§. VI.

Van des Land-Cfraafs^Philipsgematigdheid'ontrent de

iaaken yan den tfodsdienfl.

A Lljier mag nu , . tot verdere ontdekkinge der uitfteekeirdé gemaa-

tigdheid , die deeze Vorfl: ontrent de Religie-krakeelen en 't inge-

brooke Ketter-maaken tot befchaaminge van veele anderen, betoond heeft,

noch by ftaan zyn nadenkelyke Briefaan den Hartog^» Frederikj zoo
als de zelve tot dus verreis verborgen gehouden, doch eerft onlangs uit

een Hand-fchrift voor den dag gebracht. De zaak betreft de Confuta-

tit qf Weederleggioge > die in onze Hiftorie meermaals is aangetrok-

f 2 ken.
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ken* en welke in*tjaar 1559. van dejenafche Godgeleerden, en in

'fJLatyn en Hoogduits is tutgegeevën, waar in de zoo genaamde-SivenlL

felders, Antmomi [of Wet-bevechters] Weederdooiers , Sacramentarizeri,

Ofiandrifien , Majoriften, en Adiaphorijlen zeer vinnig aangetaft werden*.

Opideeze punten heeft nu de Land-Graaf , ftraks in het zelve Jaar, het

v©lgende na den anderen geantwoord , het welk de Gefchiedeniffen

van die Gezindheeden grootelyks kan ophelderen. De Brief nu luidt

van woord tot woord aldus

:

Èoovseboore Vorft , vriendelyh lieve Neef, Zoon 'en

^V
,

Broeder.

„ YX7"Y hebben U Lieden Brief, gefchreeven op Grimftein , den.

„ VV vier-en-twintigften des laatft verloopenen Sprokkel maands,

„ ontfangen , en daar na het Boek der Cwfutatie , weederlegginge en

3, verdoeminge van zommige S0m , met haar verderen aanhang , men

„ v.lyt doorleezen. God de Heere weet, dat het onsuittermaaten fmer.t,

,, dit wy eene zoodaanige verdeeldheid en fcheuringe zouden zien moe*'

a^ten , tuiïchen die geene , die van alle kanten Chriftus bekennen, en

,, de Angsburgfche Bely.deniffe voor waarachtig, en met ons Chriite-

„ lyke Geloof overeenkoornende, houden. Wy hadden wel gaarn ge-

,, zien , en wenfche^i noch, dat alle de Augsburgfche Geloofs-genoo*

„ ten , Vorften , Standen en Steeden , mitsgaaders hunne Godgeleerd

„ den eens te zaamen kwaamen., en met ernit de punten der Icheurini

j, ge en verdeeldheid voornaamen , pverwopgen en nafpeurden , waar-

,, om doch de eene Pa,rtye, teegens de andere was, en daar «o^alle vlyt

,. aanwendden , om.4e.eze twift-, oneenigheid en fcheuringe , tot een

y , waarachtig 'Chri-ftelyk verftand , overeenftemmende met" het Hei-

3, lige Euangelium en de Schriften der Apoftelen, te vergelyken. Wanc
„ allede Teegenftreevers der Godsdien ft, lagch#n., helaas 1 hier over in de

,, vuilï, dat men zich alzoo vjin een fcheurd, om niet te zeggen, wat

3, voor een groote argernis aan meenig Chriiten menfch , die -gaarn tot

,, deeze Religie zoude koomen , gegeeven werd. Wy hebben in uw
,, Boek gezien, wat Uw Lieden in zyn Land voor Seclm aanwyfd , en

„ dat ook daarvoor zyne Onderdaanen waaffeheud, als die niet volgens

„ de Augsborgfche Belydeniiïe, de Verantwoordingen, en de SmalkaW

„ difche Artikelen , leeren zouden.

„ En dat Uw Liede eerftelyk Servetlis verdoemd , kunnen wy niet

„ anders vinden , dan dat deeze.'Servems teegens het waarachtige Chn-
,, ftelyke Geloof en de Heilige Schrift geleerd heeft , het was echter

„ veel beeter geweeft'/ dat zulks door den gemeenen Raad det JGeloofs-

,, genooten gefchied was, op dat hem dies re beeter den mond wierd ge-

„ ftopt , en zyne "bewyzen genoegzaam weetfèrtègt waaren , die ge-

„ meenlyk uit het vernuft koomen 5 en ook alle waare Geioovige er-

„ kennen konden, dat hem- récht was gefchied , en het zoo veel terneer

3, aanzien hadd-e.'

„ Ten tweeden , hebben Wy geleezen , het geen teegens SzvfflJfcMi

3, in het Boek fta'at. Wy bé&tèK Swenkfetós- Boeken ook geleezen , en

„ voor eenige jaaren met hem zelfs gefproc/ken , en 't is niets minder:

3, Wy bevinden 3 dat Siwnkfeld'éen kleinacluinge voor de 'Predikanten

„ heeft , het welk ons ten hobgften in hem mishaagd. Hier neewens

„ echter
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„ echter moeten wy de waarheid zeggen, dat Sweukfeld van de heerlyk-

„ heid Chritri, in zommigc punten , taamelyk wel fchryfr, hetwelk
„ ook ten deele met de Oude Kcrk-Leeraareri over een ftemd. En dee-

„ ze Sïz-enkfdd roerd ook te recht wel aan , dat eenigeonverftandige

„ Predikanten het uitterlyke Woord al té hoog verheffen , aan het zel-

,, ve zoodanige kracht toefchryvende , dat het veele dingen zoude kun-

„ nen uitrechten, zelfs zonder den Geeft Gods, en zyneinnerlykedry-

„ vinge en werkinge; of ten minften dat zy zeer zelden iets vandewer-
,, kinge en dryvinge Gods en zynes Géeftes voor (lellen* het welknoch-
„ tans de Goei zaalige Man Lutker nooit geleerd , nochgefchreeven heeft;

,, maar hy heeft geleerd , dat men zich in het uitterlyke Woord bevly-

„ tigen zoude , en God om zynen Geeft bidden , dat die het zelve in

„ ons mochr leevendig maaken. Swenkfeld merkt ook terecht aan, dac

„ niet alle menfehen van God, alleen door het uitwendige Woord, tot

„ de kenniile der Waarheid koonien , gelyk als Joamm , 'Jeremas^

,, en andere, die reeds in hun Moeders buik zyn geheiligd geweeft.

„ Dat God zommigc Perzoonèn beriep , en hen recht-geloovig maak*

;, te , niet alleen door het uitterlyke Woord, maar ook door andere

>, weegen. Echter zoo was Gods gemeene manier, door het Freedi-

,; ken des mondelyken Woords de Chriftenen te beroepen , en ze tot

„ hem te voeren. Ook is Sivenkféld van gevoelen , dat een godloos

M menfeh de gaaven Gods niet geeven kan , waar meede Cyfrianus en

„ andere oude Leeraars niet kwalyk over een koomen. Want Judas de

,, verraader j Simon de Toovenaar en andere konden den Geeft Gods
„ niet geeven, gelyk Svvenkfeld meend. Indien men , gelyk in deeer-

,, tte Kerk geichieti is, Sivenkfdd en andere, die van zyn gevoelen zyn,

„ het voof -koomen , en hun antwoord aan hoorde , zy zouden zich

„ wel onderrechten laaten. Swrikfeld klaagd zeer hooglyk , dat veele

,, zyne Boeken verdoemen , fcheldeft en lafteren , die zy niet eens ge-

„ zien hebben ; Derhalven wenfehten wy wel, dat alle die geene, die

„ men voor Ketters wilde uitkréiten, voor een Kerkelyke V
T
ergaaderin-

„ ge gedaagd , genoegzaam verhoord , en , zoo zy dan noch by een

„ verkeerde onchrittelyke rnceninge halftarrig bleeven , daar na uitge-

,, flooten wierden, op dat zy niet zouden konnen zeggen , dat zy on-

„ verhoord veroordeeld waaren.

„ De Antwomers weeten wy waarlyk niet wie ze zyn. Indien zy ech-

,, ter alzoo zouden leeren, gelyk men hen befchuldigd, en de Wet ge-

,, heel zouden willen affchaffen, die ons nochtans tot boete aandry ft,

,, en de zonde te kennen geeft, zoo was het, na onze gevoelen, kwa-

„ lyk, by aldien men hen daar in wilde toevallen. Echter is het noo-

„dig, dat men. hen en hunne antwoord ook hoore vooreen Synode, het

„ welk uit alle de Euangelifche Geloofs-genooten verZaameld is. Want
„ waarlyk de vroome Chriftelyke Oudvaders hebben nooit op een lof*

,, fe voet iemand veroordeeld , zy hebben eerft alles genoegzaam door-

„ zocht , en den doolenden onderweëzen '. Gelykerwys zy aldus met

,, dien grooten Ketter Arms , Macedumus en andere gehandeld heb-

ben.
• „ Ten vierden , hebben wy geleezen , wat Uw Liefden heeft las-

i, ten uitgaan teegens de Weeder-doopers. 't Is zoo , veele der Wee-
,,-derdoopers hebben eene onchrtftelyke bóOZe Secfe : gelyk zy dit tot

ïvMünfter en elders wel beweezen hebben. Doch Zy zyn echter onge-

», lyk; zommige zyn eenvoudige vroonïe menfehen': derhalven moet

f 3 „ men
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„men met hun met onderfcheid te wérk gaan 5 die met der daad han-

„ delen, en bet Zwaard aangrypen j werden met recht daar meede ge-

.ftraft ; Maar met die geene, die in het Geloof dwaalen , behoord

3* men gemaatigd te handelen, volgens de-natuur der liefde met hen te

.,/fpreeken , ook alle vlyt , onophoudelyk aan te wenden , ja hen ook

^j te hooren, en zo zy niet willen by de waarheid blyven , maar doolin-

„ gen en kwaad zaad onderde Chriftenen zaaijen ,- als dan mag men
j.ze van zich afwyzen , en hünnê Predikatie ftooren. Doch hen

„ aan het leeven te ftraften , gelyk in zommige Vorftendommen en

„ Landen gefchied 3 die niet meer hebben gedaan , dan dat zy in het

,, Geloof gedwaald , doch niets feitelyks bedreeven hebben , dat zelve

,, zal men met het Euangelium bezwaarlyk konnen verantwoorden. Ook
„ zyn de Chriftelyke Leeraars , Auguftmus, Okyfoflomus en andere op 't

„ heevigft daar teegens.

„ Van de ZivwgUaanen en Sacramentdrizen , of hoe men ze noemen

,, mag , hooren wy met leedweezen , dat die fcheuring noch zoodaa-

,, nig ftand houd. Wy hoppen , indien de Lutherfche , en zy* die

„ men Sacramentarizen noemd , by het Formulier van Eendracht j 't

.„ welk Luther, Mdanchthon y Bucerus en andere hebben op gefteld y ge-

„ bleeven zyn, en noch blyven, zoo zal dit krakeelen niet noodigzyn.

„ Wy gelooven ook , dat wanneer Uw Liefden ook eenige van hunne

9 , Boeken , zoo wel als van de andere Partye, las, Uw Liefde wel zien

„ .zoude , dat zy zoo verre niet van eikanderen zyn , zoo zy in allen

„ deelen aan de waarheid wilden plaats geeven: En, gelyk wy te voo-

„ ren gefchreeven hebben , by aldien men ze voor byfterzinnige , Ket?

„ ters, Sacrament-fchenders houden wilde , zoo was het dienftig, dat

„ men een Chriftelyk Synode van alle de Euangelifche Standen en haa-

„ re Godgeleerden der Duitfche Natie te zaamen riep , en hen daar

„ voor liet koomen , om hunne antwoord te hooren. Want waarlyk

„ zy hebben ook veelderhande uitfteekende Bewys-reedenen uit de

„ Schrift , en inzonderheid uit de oude Leeraars der Kerken, als Au~
„gnJlmuS) TertulUanus , Cyprianm, Ftdgentius en andere. Wanneermen
„ dan zoude bevinden , dat zy teegens de waarheid des Euangeliums. en

„ de Brieven van Paulus leerden , als ook teegens het gebruik der eerfte

„ Kerke v en zy zich daar van niet wilden laaten af wenden , zoo kon-

,, den zy als dan in dat punt uitgeflooten werden.

„ Doch wy vreezen ondeftufichen , dat doordeeze Uwer Liefde ver-

„ oordeelinge, der geenen , die mefl Sacramentarizen noemd , den Pa-

„ piften de deur geopend zal werden , om veele vroome Chriftenen te

„ martelizeeren, te dooden en op het grouwzaamft met hunomtefprin-

„ gen , gelyk zy in Nederland , Vrankryk , Spanjen en Italië aan die

„ geene gedaan hebben , die van ons Geloof zyn , en echter dat gevoe-

„ Ten hebben, dat Chriftus weezendlyk niet alzoo in 't Nachtmaal met

y, de tanden gegeeten werd. Wy wilden die Godgeleerden , die dit

„ Boekje opgefteld hebben , wel toewenfehen , dat zy zich hier in wat

„ beeter bedacht , en zulk een uitlegginge niet gegeeven hadden , waar

„ door de poort geopend werd , om veele Godvreezende , waarachti-

„ ge Chriftelyke Leeraaren- te plaagen , te pynigen en van kant te hel-

„ pen.

„ Uw Liefde gelieve deeze onze vermaaning niet ten argften , maar

„ in vriendichap op te neemen , want wy moeten niet alleen op ons

,, zien , maar ook op andere Ckriftenen , op dat het hun ook wel gaj

. »en,
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, èn, fchoon zy in 't een of ander punt al mógten dvvaalcn, zy daar-

„ om niet op de Aagt-bank geleeverd werden. Irf de eerfte Kerk was
„ een Secfe , die noemde men de Kovattaenen, eengroote dwaaling, diè

„ wilden iemand , die na den ontvangenen Doop zondigde , niet wee-
„ der aan neemen, of vry fpreeken , maar zy bevoolen hem Gode, die

,, konde hem de zonde vergeeven.

,, Niettemin waaren de vroome oude Chriftelyke Leeraars zoo goèd-

,, aardig , dat zy hen niet uitflooten, lieten hunne Kerk met vreede

,

,, en mydeden ze niet , zeggende , dewyl zy in het punt teegens de

,, Ariaanen met hun over een kwaamen, en anderzins vroome menfchen

,, waaren , zoo waren zy te dulden , fchoon zy in dien Artykel

,, dwaalden. Zouden nu de Sacrammtarizen , (die nochtans nu veel

„ anders van het Sacrament , als in voorige tyden fpreeken, ) of zy al

|,; in een punt miften , daar zy echter in alle de andere punten der

,, Augsborgfche Belydeniffe eens zyn , daarom terftond ten eenemaal uit-

„ geflooten en verworpen werden ? Zoude men om de Chriftelyke Lief-

„ de willen, niet wat minzaamer met hun te werk gaan?

„ Van de Vrye wil hebben wy al over lang de Schriften en Teegen-

„ fchriften van Lnther en Erafmus van Rotterdam geleezen. En hoewel

„ zy in 't eerfte teegens eikanderen waaren , zoo heeft echter Lnther ee-

„ nige jaaren daar na gezien , hoe het gemeene Volk gezint was. Wy
„ o-elooven nochtans , indien 'er een Kerkelyke Vergaaderinge gehou-

„ den wierd, en de een den anderen hoorde, dat zy zich in dit punt

j, lichtelyk vergelyken zouden.

,, Wat de inbeelding van OJÏander belangd , dat hy Chriftus verdee-

„ len wil , en zegt , dat wy alleenlyk door de Goddelyke natuurc

„ Chrifti, en niet door zyn Menfchheid, rechtvaardig worden gemaakt,

is een groote dwaaling. Men wil ons eevenwel zeggen, dat zyne Leer-

lingen ons naader gekoomen, daar van af geftaan , en weeder tot de

rechte Leere overgetreeden zyn : indien dit zoo was , zoo was het goed -

t

(, doch indien niet , zoo is diergelyk een gevoelen niet te verdraagen.

„ Gelyk ook Stancars kwaade meeningen meede niet te dulden zyn.

„ Het was echter veel beeter , dat Ofianders aanhang voor een Chrifte-

„ lyk Synode geroepen wierd, gelyk booven van de andere Artykelenge-

„ fchreeven is, dat men hun antwoord hoorde, en hen de Waarheid aan-

„ wees > en , zoo zy dan noch in hun dwaaling hardnekkig bleeven

,

, door het Synode gezaamentlyk uitgeflooten wierden.

„ Wat nu aangaat het gevoelen van Doctor CMajor , het was beft: ge-

j, weeft , dat zulks , met de Antwoorden der Teegen-partyen , al-

„ leen in 't Latyn in de Schooien door de Geleerden verhandeld en be-

„ twift was geworden , en niet zoo terftond voor allé mans oogen uit-

„ gegaan.

„ Hoewel wy iMajorS Boeken niet geleezen hebben , zoo fpeuren

i} wy echter uit de Weederleggir.ge , die in dit Boek is ', dat 'er moo-

„ gelvk maar een mifverftand is ", en dat zy in hunne fpreek-wyzen wel

„ verschillen , doch iri het weezen en den zin eens zyn. Want zy vari

,, alle Godgeleerden eyfchen, dat het Geloof niet ydei moet zyn, maar

„ met de Liefde, de Hoope, de Belydeniffe en de goede werken ver-

knocht , of dat ze daar uit moeten volgen. En waarlyk UWa-

jor heeft in de Brief aari de Romeinen , Hoofd. X. een krachti-

ge Bewys-reeden : Wanneer men van harten geloofd , zoo werd

„ men rechtvaardig, en als men met den mond belyd , werd men zaa-

3>
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,, Üg. En byzonderlyk , indien men de voorgaande en navolgen»

3 , de woorden leeft , bevind men , dat de zin eeven eens is als in het

„ Euangelium ftaat : Die my belydt voor de menfehen &c. Doch wy
„ flaan 'er geen twyftel aan, dat, by aldien 'er , (gelyk gezegtis) een

,, Synode gehouden wierd , zy zich lichtelyk in dit punt zouden ver-

,, draagen.

„ Den Artikel van de Adiafoorifien hebben wy ook met aandacht ge-

,, leezen , doch bevinden , lacy ! dat de Liefde aan beide zyden zeer

,, koud is : in plaats dat zy malkanderen zoo vriendelyk behoorden te

vermaanen , te draagen en lief te hebben , gelyk Paulus en andere A-

poftelen gedaan hebben, en hunne Schriften uitwyzen. Als het recht

„ zoude zyn , zoo moed immers de eene Partye met de andere geduld

„hebben, en niemand den anderen fchenden. Gelykerwys dan Paulus

,, uitfteekend tot den Romeynen en Connthen en op andere plaatzen aan-

j, wyfd, dat men weegens de Kerk-gebruiken en Ceremoniën zoo niet

j, behoord te krakeelen > Want , een" ieglyk valt of ftaat zynen Hee-

„ re. Ook zyn de Ceremoniën middel-zaaken , om welke 't niet be-

,, taamd dat de een den anderen zoo veracht en lafterd. Hoe lang is by

j, Luthers tyden de Opheffinge des Sacraments niet gelafterd geworden ?

,, Wy konnen ook met waarheid zeggen , dat Luther en de Predikant

,, Bugenhagen zulks, op onze en anderen vermaaninge, heeft afgefchafr.

,, De eene Party zoude met de andere geduld hebben, zich weederzyds

„ vriendelyk en broederlyk draagen en verdraagen , te zaamen koomen,

,, en met elkander Chriftelyk fpreeken en zichvergelyken, niet uit eer-

j, zucht, noch hoogmoed, of om eenigzins aan anderen hunnen goeden

„ naam af te fnyden , of iets anders te beoogen : Dat zoude Chriftelyk,

„ pryflyk en ftichtelyk zyn : Dan zouden alle Volken zich des te lie-

,, ver tot deezen Godsdienft begeevcn. Ach God; Wat is de liefde noch

„ koud by hen, die wy ons Chriftenen noemen. Zy, die zulk een ar-

„ gernis aanrichten , zullen het voor God moeten verantwoorden , en

„ een fwaar oordeel draagen. De Almachtige God verleene genaade

j, door zynen Heiligen Geeft , dat zy uit alle Geweften moogen te zaa-

3, men koomen, en zich Chriftelyk vergelyken, op dat, tot een goede

3, eenigheid en opbouwinge des Chriftelyken geloofs, de naame Chrifti

,, groot gemaakt, geérd, en zyne Kerk verder uitgeftrekt werde , tot

,, beeteringe des leevens van zyne beminde Chriftenen , om vervolgens

3, voor Chriftus te verfchynen , op dat vervuld mag werden , het geene

„ Chriftus gefprooken heeft : Waar ik ben , aldaar zultgy ook zyn. Dit

,, hebben wy Uw Liefden op dat zelve fchryven vriendelyk willen ant-

,, woorden, En indien iets daar in mogtzyn, dat Uw Liefden mishaag-

,, de j zoo zullen wy het Uw Liefden niet kwaalyk afneemen. Want
3, wat wy hier in gefchreeven hebben , doen wy uit een goed geweeten;

3, en hebben niet konnen nalaaten Uw Liefden, als een Vorft, uit een

,, Chriftelyke Liefdeen den grond onzes harten vriendelyk te vermaanen;

3, gelyk wy bereid zyn , om Uw Liefden met alle geneegendheid te die-

,, nen. Datum Cajjel } den 7. Martii Anno 1559.

§• VII.
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§• VII.

Fan dit *ehc <
BoeJ^ der Weederleggingen , hebben de

Leip^igfebe en Wittenbergfche godgeleerden in 't

^aar 1 57 !• *# kun eindelyl^e bericht en

Ferl^laaringe dit yolgende opentlyk^

gejehreeyen.

DOch hier meede was Flacius noch niet te Vreede , dat hy de zaa-

menlpraak , (Colloquium) belet en verftoord hadde > maar op
dat hy alle weegen en middelen , die eenigzins tot vreede dienen
konden , affneed en toefloot , en de Doorluchtige Hooggeboorene
Vorften en Heeren, de Hartogen van Saxen in zyne verwarde gevoe-

lens meede invlocht , en de zelve , door hunne Vorftelyke naamen
en gezag, voor het volk dies te aanzienlyker maakte, en ze te lich-

ter infehuiven en opdringenkonde, zoo laat hy die zelve in een boek
te zaamen (lellen , het welk Libcr Confutationum ( Boek der wee-
derleggingen ) genaamd wierd , waarin ook zommige Leeraren dee-

zer Kerke veroordeeld waaren, en brengt zoo veel te weeg , dat

dit boek niet alleen onder den naam en hand van haare Vorftelyke

Genaaden gedrukt , maar ook aan de Kerken opgedrongen werd ,

met dit harde bevel, dat men hetzelve, of immers een ftuk daaruit,

alle Zondaagen , voor en na de Predikatie van den Predikftoel voor

de Gemeente zoude afleezen , op dat het toch immers aan elk een be-

kend wierd , en de Leeraars en Predikanten geftaadig en onophou-
delyk voor hun volk verdacht en verdoemelyk gemaakt werden en

blyven mogten. Ja noch is hy hier meede niet verzaadigd, dat hy
zulks in Thuringen in 't werk fteld j maar hy zoekt ook door zyne won-
derlyke Italiaanfche loosheeden , weegen en geleegenheid , om het

zelve boek ook aan eenige Predikanten en Toehoorderen deezer Lan-

den , zoo Edellieden als anderen , te doen hebben en toe te fehuiven

,

daar neevens vermaanende , dat zy 't zelve, als een zuiver Chriftelyk

boek , naarftig zouden leezen , om zich daar uit voor alle valsheeden

en dwaalingen te leeren wachten, diergelyke 'er ook eenige in het Corpus

DoEirinavan tJMdanchthon gevonden wierden ; weshalven zy zich ontrent

dit zelve boek wel zouden voorzien , en het verdacht houden, en als ze im-

mers noch daar in leezen wilden , zoo zouden zy het doch met een groote

voorzichtigheid en bedachtzaamheid doen; op dat zy niet van de zui-

vere Leere , die alleen in dit Boek der Weederleggingen vervat en ge-

grondveft was , in de daar in wederleyde en veroordeelde dqolingen raa-

ken mogten.

Wat verders des Landgraafs gevoelen , weegens de Godgeleerde

verfchillen van dien tyd , aanbelangd , het zelve heeft ook Hottin-

gerus uit veele Handfchriften ontdekt inHiftor. Ecclef. Sec. XVl. P.IL
cap. 3. p. 503. alwaar hy onder anderen een brief van zyn eigen hand aan

Zwinghus voortbrengt , in welken de Landgraaf aldus fchryft

:

„ Lieve Meefter Ulrick , ik heb uw fchryven wel verftaan , en het is

„ waarlyk zoo , Luther en CMdanchthon hebben te veel gedaan , in

11. Veel g ,» zoo
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„ zoo een verdeeldheid aan te rechten, en 't is my immers ook altoos

„ teegens de borft geweeft , Ik heb het. ook genoegzaam getoond , er

„ zoodaanige gronden uit de Schrift, en ook uit menfchelyke rceder

„ voorgefteld, dat men my met geen beftendig antwoord wift te we

„ dcrleggen. Men heeft echter niet willen hooren, na 't geen ik zei-

„ de/ en ten uiterften verzocht, derhalve^ ik het Gode moet bevee-

„ len. Gy behoefd nochtans aan my niet te twyffelen ; want
(_
met

„ Gods hulpe) ik wil by de waarheid beftendig blyven , en dienvol-

„ gens daar in noch Paus noch Keyzer, noch ook Luther of Melanch-

,, thon aanzien ; hoope ook de overige misbruiken tot verbeetering

„ te brengen, dit heb ik u in een oprechte meeninge , om myn ge-

„ moed dies te beeter te kennen , niet willen nalaaten te verklaaren.

„ Myn begeeren is } fchryft my de Predikatie , die gy tot Marborg

„ deed , weegens de voorzienigheid Gods. Insgelyks , hoe gy die

„ woorden van Pauhs i. Cor. XL verftaat; naameiyk : Daarom, om

a, dat hy met onderfcheid het lichaam des Heeren ; en maakt het

„ klaar.

§. vul

Vermaan-fchrift van fulius Tloeg.

BElangende den Biflchop van Naumborg , Jultus Ploeg , waar van
in de Hiftorie dikmaals gewaagd is , zyn gemoed en andere om-

ftandigheeden zyn ook uit dit zyn volgende opentlyke fchryven te er-

kennen , het welk hy zonder het jaar te noemen heeft drukken laaten -,

en waar in hy zoo wel de valiche vryhejd der valfche Euangelifche,

mitsgaaders de ingebrookene algemeene verdorventheid , als ook veele

misbruiken des Pausdoms bekent en beklaagd heeft. .Ik zal alleen de
Voorreede daar uit, tot een proef alhier ter neer ftellen , die neevens
den titu] de volgende is:

Chrijletyfy Erinneringe en Vermaanmge van den

Heer jfulius, "Biffchop van U\(jtwnborg ,

aan fyn voll^.

Wy Jnlkts , door Gods genaade ; beveiligd Biflchop van Naum-
borg, wenfehen aan alle en een iegelyke Onderdaanen en goede Vrien-
den onzes Stichts genaade van God , door Jefus Chriftus onzen Zaalig-

maaker.

Welgehooréhe , Eerewvefte , Geflrenge , Hooggeleerde, Eerza-
me , Ueve. Getrouwe en Byzpndere.

HOewel wy verhoopt hadden , dat de zwaare ingebrookene be-

roerten zich nu voortaan by ons Duitfche volk zouden vermin-

derd en de zaaken allezins zich toteenChriftelyke beeteringe, rufte en
vreede, gefchikt hebben ; daarom wy het ook by onze voorheen-gedaa*
ne Vermaaninge toe dus verre hebben beruften laaten.

Maar
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Maar al zoo wy echter, niet zonder een zeer groote droefheid onzes

gemoeds, ondervinden, dat de weereld van haar ongebonde r woeftc
en ftrafbaar leeven niet af ftaat, maar daar halsftarrig voortgaat, en
daar door de Goddelyké ftrafïe zich noch vvyders komt op den hals te

haaien, zoo kunnen wy , volgens het ampt dat \vy draagert, niet na-

laaten,denaavolgcndeerinneringe,waarfch0uwingefenvermaaningeaanu

lieden te laaten afgaan; noch 't en zal ons niet affchrikken, dat 'er veelei by
deezeontftaane zeer nadeeligeoneertigheeden over den Gods-dienft, niev

mand nooder hooren, dan juift hunne ordinarifche Harders en Geefte*-

lvke Overheeden; want wy willen veel beetere gedachten van u heb-

ben, en door Gods genaade hoopen, dat dit by ons vöörgenome werk
niet gantfchelyk vruchteloos zal zyn: Byzonder dan, dewyl wy van
voorneemen zyn , niet wat ons zelfs, maar 't geen onzen Heere Chri-

ftus-aangaat, te verrechten, en daar ontrent onzen getrouwen dienftj

Gode tot Lof, ulieden tot zaaligheid , en onze aanbevoolene Kerken
tot noodige ftichtinge , aan te wenden. En naademaal het onze
plicht is , het geen in onze Kerken krank is , door Gods vergunnin-

ge, te geneezen, het geen gewondt is te verbinden , en het geene
dwaald, weeder op den rechten weg té leiden, zoo willen wy eerftelyk

volgens een bequaame* orde de zoodaanige gebreeken en overtree-

dingen, waar dpor men God heedendaags vertoornd , aanroeren en.

ontdekken
; en zulx behoord u dies te minder te mishaagen , om dat

het niemand tot leedof flaüdeel, maar alleen u allen ten beften- en tot

-noodige waarfchouwingevborgenoomert werd. En om hier in voor ons

dies te behoedzaamer té zyn , zoo willen wy de zaaken niet anders

voorftellen noch aantrekken, dan zy haar zelven opdoen, en zich aan

veele vertoonen. Wart t daar den Propheet Hofea te zynertyd over ge-

klaagd heeft: Daar is noch waarheid noch gerechtigheid op den aard-

boodem; lafteren, liegen en bedriegen heeft ganfchelyk de overhand

genoomen , en het bloed heeft het bloed getroffen. I Zulx zien , on*-

dervinden en beklaagên teegenwoordig alle goedhartige en vroome
Chriftenen onder ons. En het laat zich aanzien , alsof de tyd gekoo-

men was, waarin, gelyk onze lieve Heere Chriftus voorzegt heeft >

de liefde by veelen verkoud en de boosheid toeneemt: Want wy er-

vaaren helaas .' daagelyx, hoedaanigde vreeze Gods, en alles wat zee-

dig, eerbaar en deugdzaam is, afneemt enbyna t'eenemaal uitgeblufcht

werd ; en daar en teegen de beeftachtige dronkenfehap , onkuifchheid

des vleefches , woekeren, liegenen bedriegen, vermeetelheid en moed-
wil,geweld en ongerechtigheid,ongehoorzaamheid en trouloosheid, haat

en nvd , fteelen en rooven , moorden en vreedeftooren , fweeren en God-la-

fleren, en andere groove godlooze ondeugden meer > allezins zeer zyn in-

gebrooken en ten uitterften gemeen geworden.
En fchoon dat in zich zelven zeer befwaarlyk is, zoo is het nochtans

daarom noch zoo veel temeer , om dat de ongebonde weereld niet al-

leen daar van niet af ftaat , maar ook Chriftus zoo verre misbruiken

wil , dat hy noch daar toe behulpzaam zyn , en gelyk , als dit hun
fchandelyk weezen bedekken en bemantelen zoude. Daar van daan

komt het, dat de kinderen der weereld niet naalaaten , zonden op zon*

den te hoopen > en ofzy fchoon in hun verdoemelyk leeven, daarzeeens

in geraakt zyn , volharden , zoo durven zy zich echter op Chriftus onzen

Zaaligmaaker niette min beroemen, maakenzynenH. naam tot een dek-

kleed van haare fchandelykheeden , ontzien zich niet zyn heilig bloed

e 2 daar1
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daar door te hoonen en gelyk als roet voeten te treeden , tot wat Voor

een fchrikkelyke Gods-lafteringe, is lichtelyk af te neemen. Derhal-

<ven. behoefd men zich. geenzins te verwonderen,, dat God, diede boos-

heid haat, nu ter tyd op ons vertoornd is, en de weereld felder ftrafc

als in de voorgaande tyden. De Heere neemt zyn roede in de hand,

en zoekt ons ernftig te huis, nu eens met fwaare dierte , dan eens mee

degruwzaamepeft. Doch hier beneevens is het (waard
,
't welkookeene

der vreezelykfte ïtraffen Gods is, zeederteenigen tyd onder onze Land»

daard geenzins in de fchee geweeft , maar heeft afgryzelyk gewoed,

veeljbloeds vergooten , en eenige jchoone en aanzienlyke landen door

moorden , branden en pionderen jammerlyk verwoeft , ook zyn 'er

kortelyks veele dappere en uitfteekende mannen , ook van hoogen (lan-

de, die het gemeene beft uitfermaaten hadden dienen kunnen , door

omgekoomen. Welk aang^ftooke fchrikkelyke vuur , tot op deezen

dag, noch niet geheelyk is ujtgeblufcht. J&ehalven dit alles , is het

aan een ieder bekent, hoedaanig de-gruwzaame.Turk , voorleede jaar,

zynen voet geftaadig verder in^ het voortreffeiyke en Chriftelyke Ko-
mngryk Hungaryen heeft voortgezet , en fryjaldjenhy niet met meerder

macht, dan tot dus verre gefchied is, ontmoet en weederllaan kan wen-

den, zoo hadden wy niets zeekerders te verwachten , dan dat hy ons

dit Koningryk, als onze befte borftweering en bolwerk , ook ras zouw
ontweldigen, en dan, met die eens opgevatte bloeddorftige grimmig-

heid, ons aandoen ; ook zoude hy daar meede noch niet ophouden,
maar al verder voortgaan, daar toe hy veel beeter , als wy tot tegen-

jweer ( door onze partydige verdeeldheid) in ftaat is. En vermits dan
uit alle omftandjigheeden te fpeuren is , dat^de Turk , in onze tyden

,

niet minder Gods roede en geeflel is over de boosaardige weereld

,

als eertyds de Aflyriers onder.de tyden des Ouden Teftaments ge-

weeft zyn , zoo moogen wy met den vroomen David u lieden wel

waarfchouwen: 't En zy dat gyu bekeerd, heeft de Heere zyn fwaard

opgeheeven , zynen booge gefpannen, en daar op de werktuigen des

doods gelegt. Gelyk hy dan door verfcheidene vervaarlyke teekenen,

doch inzonderheid door bloed reegenen , en zommige aardbeevingen

en andere verbindzeis meer, niet verre van hier, ons zelven noch kor-

telings heeft gewaarfchoud.

Waarlyk, waarlyk, alles fchikt zich tot onzen laatften ondergang.

God toond zyn gramfchap, de duivel is losgelaaten , en de wilde woe-
fte weereld woede en heerfcht in de Kerken; in plaats dat men vreede,

eendracht, liefde en Godzaaligheid zou planten, zoo richt men twift,

fcheuringe en verbitteringe aan , en komt eindelyk , door 't aanftooken

des Satans , zoo verre , dat geduurig de eene dwaaling uit de andere

fpruit, waardoor meenig menfeh jammerlyk verleidt , en de vryheid

des vleefches tot allen boozen gefterkt werd. Men laat ook niet na,

in de weereldlyke Regeeringen zeer naadcelige partyfehappen te ver-

wekken, het recht en billikheid, op veele plaatzen , met den voet te

treeden , de algemeene vreede en nuttigheid om ver te ftooten , tot in-

wendige haatelyke oorloogen aan te bitzen , en de zelve aan de gang

te helpen. Waar door dan ons loffelyk Vaderland, de üuitfche Land-

aard, ten fpot van alle volkeren gemaakt werd; en ook zoodaanig ver-

fwakt , dat de Turk zyn gruwzaam tyrannys voorneemen dies te lich-

ter aan ons volbrengen kan.

Dit alles behoord gy wel ernftig in uw gemoed te overweegen , en

een



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. $$

een ieder mag voor zich op zyne zaaken wel goede acht flaan : Want
God is vreeftyk vertoorncf, zyn gramfchap is over ons ontfteeken , en
onze laat fte ondergang ftaat voor de deur , gelykuit de voorverhaalde en
andere omftandigheeden is af te neemen. Dit nu behoord men daarom
«och zoo veel te minder te verachten, om dat de Heere voor diegeene,

.die zynen toorn ,door haare hoosheeden verdienen, een verteerend vuur
is, volgens den inhoud der Prophetifche Schrift , en zich voor hem
niemand verbergen kan ; klimd ge ten Hemel, hy is daar ; daald ge na
beneeden in de diepten óes Aaardryks , hy is ook aldaar ; en fchoon
gyal vliegen kondet, als de voogelen inde lucht, echter zoudt gy
hem niet kunnen ontwy ken. Nu hoort, hoedaanig de Heere met zyn
eigen mond dreigd : Wanneer ik , zegt hy, gelykeenblixem des don-
ders myn fwaard wetten, en het Ordeel by de hand vatten zal , zoo
wil ik mynenvyanden vergelden ende hen hunnen loon geeven: ik wil

myne pylen in hun bloed drenken , en het fwaard zal hun vleefch verfijn-

den. Alleen onze overtreedinge, en niet anders, maakt zulken vyand-

fchap tufichen God en ons, ja zy brengt Gods ernftigen toorn over ons,

en doet ons zyne tydelyke en eeuwige ftraffe onderworpen zyn ; want
behalven de voorfchreevene vreeflyke plaagen , zoo gebeurd het daar

en boven, wanneer de menfchen in hunne zonden en misdaaden van de
weereld fcheiden , dat haar worm niet fterfd, noch haar vuur niet uitge*

blufcht werd, gelyk de Propheet Efaias waarfchoud , maar zy moeten

in 't helfche vuur eeuwige quellinge en pyn lyden. Derhalven gaat in

u zelven , en proeft u wel , indien gy Gods gebooden en wil hebt over-

getreeden, bekend uwe misdaaden , hebt 'er een hartelyk berouw over,
en verootmoedigd Uj Gods ernftige kaftydingen zyn voor onze oogen $

verdeeld u niet, noch bedriegdu zelven, verdicht noch maakt u geenen

vreede , daar 'er geene is, : Waar zonde , verhardheid en onboetvaar-

digheid is , daar is ook zeekerlyk Gods toorn , en daar op volgd zyne

ftraffe , dat mift niet. Wy hebben u van zulks alles , tot u lieden befte

,

niet willen on gewaarfchoud laaten: want dit eifcht uwe noodzaakelyk-

heid , als ook ons ampt, dat ons opgelegt is
5,
en daar enbooven , op

dat wy vooru allen en een iegelyk, meteen Chriftelyke getrouwigheid,

niet minder als voor ons zelven, het befte beoogen, zoo zyn wy ver-

plicht , als uw Biflchop , zulke en diergelyke waarfchouwingen te

doen , op dat uw bloed van onze handen te minder gevorderd werde,

Doch echter {trekt deeze onze vermaaninge geenzins daar heen,

datgy daar om een droefheid tot vertwyfïelinge zoudt opvatten
} maar

dit is alleen ons doelwit, dar, gy lieden van God afgeweeken zynde,

door waare boete zoüit weeder keeren, van alle uwe zonden afftaan,

u voor hem , den Heere, verootmoedigen; en u voor de vleefchelyke

en verdoemelyke zorgeloosheid wachten: vertwyfteld derhalven toch

niet, maar neemt uw toevlucht tot de barmhertigheid Gods , op dat

gy genaade verkrygen moogt , en van alle aanftaande nooden en gevaa-

jen verloft werden: Want zyn barmhartigheid zal u niet minder, maar
noch meer tertrooften , als u teegenwoordig zyn rechtvaardige toorn

verfchnkken kan, aangezien deeze barmhartigheid grooter is, dan de

geftrengheidzyns oordeels: hier heen doeld ook zyn allertrooftelykfie

belofte, zeggende: Ik wil niet den dood des Zondaars , maar dat hy
zich bekeere, en leeve: Van deeze toegezeide genaade Gods kunnen
wy ons daarom noch dies te meer verzeekeren, om dat hy zynen eenig-

gebooren Zoon , onzen Heere Jefus Chriftus , tufichen hem en ons

g 3 ran>P*
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rampzaalige zondaars, tot eenen Middelaar gegeeven en gefteld heeft

,

en ons met hem alles, wat tot onze heil van noode is, gefchonken

heeft j want hy heeft voor ons in zynen bloede den rechten genaadeft

ftoel opgerecht , in diervoegen , dat zoo wanneer ons het ftrenge oor-

deel Gods weegens onze zonden en misdaaden , gelyk billyk is , ver*

fchrikt, en gelyk als tot wanhoop noopt , wy ons daar van af, tot ge-

melden genaaden ftoel moogen wenden , en eenen zeekeren toegang

totde barmhertigheid Gods, mitsgaaderstrooften verzeekertheid , er-

langen. Want aldaar ftaat Chriftus , de eenige Middelaar onzer zaa-

ligheid , roept ons tot hem, en bied ons zelfs zyne genade aan.

Komt tot my, zegt hy, gyalle, die bedroefd en belaaden zyt, want

ik wil u verquikken. Op dat wy nu alhier onzen ampte , het welk
wydraagen, moogen nakomen, endoen watwyfchuldig zyn > zoo wil-

len wy , voor zoo 'veel ons God genaade verleend , u lieden deezert

Chriftus, den, Zoone Gods voorftellen; en, ten eetjien , grondig aan-

wyzen , hoe gy hem met alle zyne heerlyke weldaaden en verdien*

ften, kunt aanneemen , ontvangen, en u tot uwe zaaligheid te nutte

maaken>
. Ten tweeden, wanneer gy hem eens ontvangen hebt , en zyner wel-

daaden en verdienden zyt deelachtig geworden , hoe gy hem behou-»

den, en ten deele tot aan uw einde genieten kunt.

Ten derden , willen wy u weegen toonen , waar door gy de aanftaande

tydelyke ftraffe Gods , door de hulpe zyner genaade , ontgaan

kunt. &c.

$ IX.

tZAdaagdenborgfi verfchitlen,

TOt ophelderinge der Maagdeborgfe beleegerirtg , als ook > orfl

den imborft en gedrag van Niklaas van Amsdorp wat breeder te

beichryven , zoo zullen we alhier noch eenige omftandigheeden en ver*

haaien opteekenen , zoo uit Bartholomm Strekens 'jvahrhaffige erzehhmg
des Chrifilichen hannes , welk in 't jaar 1564.. is uirgegaan , als uit het

Feïl-urtheil Nicolai Amsdorff, door Matthavs Judex het zelve jaar

uitgegeeven. Deeerfte nu heeft dentoeftand van Maagdenborg indien
tyd aldus befchreeven p. A. 3 . e. v.

In 't eerft was de Kerken-Raad , die het voorgaande jaar door den Eer-

baaren Raad, met bewilliging der daar toe verkoorenen en des Kerk-
genootfchaps, Chriftelyk en wel was beveftigd en aangefteld , wee-»

derom heel fchandelyk vervallen. En fchoon men zeer dikmaals aan-
gehouden en gebeeden heeft , dat de zelve, om veele hoogwichtige en
noodige reedenen , weederom mogt herfteld en opgerecht werden , op
dat alzoo alles in zyn voorgaande ftaat zyn en blyven mogt ; zoo
heeft men echter by den Eerbaaren Raad niets konnen te weeg brengen,

noch verkrygen , en 't is alzoo , pelyk men zegt , in den drek of af-

iche blyven leggen. Daar na is ook het Kerk-Genootfchap zeer fchan-

delyk van eikanderen gefcheurd en verdeeld geweeft 5 want die vyf ver-

bande valfche Broeders hadden hen zelven moedwillig, en zonder ee-

nige rechtmaatige oorzaaken ,voor haar Superintendent en 't Kerk-Genood-
fchap afgezonderd , en zich by den Raad gevoegd

;
de twee huiche-

laars.
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ars, oogen en buik dienaars , de Heer Sebafimanen David^ wierden
t Ncutralijlcn, Penculifteu en IVeerhaanen , droegen den boom op bei-

de fchouders , verwachtende het geluk , en uit wat voor een gat

e wind waajen wilde, op dat zy den mantel daar na hangen mochten-
Is 'er geen gevaar te vreezen was , dan ftonden zy ons by , maar zoo
aaft 'er de minlte fwaarigheid was, hielden ze zich te ragge, en blee-

en te huis ; zy wilden wel graag den naam hebben , gelyk alle huichelaars

,

dat zy rechtfehaapene Predikanten waaren, echcer in der daad en
waarheid wees het zich heel anders uit. De achtbaare Heer D. 'Iilonan

Heshuifen onze Superintendent was van zyn ampt beroofd en daaren-

boven in hechtenis gezet. Den Heer Wilhelm wierd ook door den eer-

baaren Raad, zyn bediening opgezegt , en binnen weinige daagen de
flad te ruimen, gebooden: Wy andere waaren ook zoodaanig oneenig

en van eikanderen gefcheurd, dat wy al te zaamen onze ampt niet zoo
bedienen konden, als wy wel behoord hadden en nood fg was geweeft.

I~DeOudfte (Seniores) en andere fpraaken nies vanbelang daar teegen,

dat den Eerbaaren Raad tegens alle recht en billikheid, belofte , beveili-

ging, ja tegen haare eigene Zeegels en brieven, den Heer Superin-

tendent zoogantfeh onbehoorlyk, onverhoorder zaaken , zyn Supetin-

tendentfehap en ampt hadde afgenoomen en opgezegt , en ons onze
beloofde en' toegezeide fchuldige eerbiedigheid en gehoorzaamheid be-

noomen , en ons daar van vry en los hadde gefprooken.

Ik en de Heer Jakob Bulderberg, Kapellaan in de Kerk Van den H. :

Geeft fpraaken daar teegen,• baden , vermaanden enfmeekten , dat men
doch watordentlyker en Chriftelyker in Zulke hooge en wichtige zaa-

ken wilde te werk gaan, en niet zoo haaflig daar meede voortvaaren,

gelyk men begonnen had , op dat een' Eerbaare Raad zelfs by
hunne onderdaanen en alle naakooaietingen geen fmaad, fchande,

hoon en fpot mocht behaalen , noch een onherftelbaare fchaden veroor

-

zaaken. Maar wat baate het , wie volgde dit op ? Niemant ter

weereld. Daarom ftaat en gaat het ook zoo , als men voor oogen

ziet, en met droefheid ondervindt. Daar en booven , ftond het zoo

gefchaapen, dat fchier niemand zonder gevaar teegen dat geene kikken

dorft, wat die Tyrannen en vervolgers voornaamen en in 't werk ftel-

den
;
en het was ook ,

gelyk ik geloofwaardig berecht ben , desdings-

daags te vooren , eer de Chriftelyke Ban door my wierd uitgefprooken,

over my beraadflaagd en beflooten , dat ik niet weeder op den ftoel

zoude komen, maar vanmyn ampt afgezet werden , om dat ik , des

Maandaags na S. Michiel , de laatfte vermaaninge , het die Ecckfix. ,

f_
zegt het aan de Gemeente ] of de Boet-predikatie wat te fcherp ge-

maakt, hun de bittere waarheid opentlyk gezegt , en daar door noch
tot een Chriftelyke Boete Vermaand hadde. En, in 't kort gezegt, 't

ging allezins in de geeilelyke heerfchappye zoo jammerlyk toe, dat hec

te beklaagen was ; en 't was nu zoo ver gekoomen , dat niemand meer konde

op eenen anderen zien , wat dat die deede of hoe zich die droeg , of

niet , maar een ieder was de Wacht bevoolen , dat hy zyn ampt alzoo

bekleede en bediende, dat hy zyn geweeten niet befwaaren , en zyne

eeden en plichten , die hy aan God Almachtig en de Gemeente in de

beveiliging gedaan , toezegt en beloofd hadde , op zyn eigen gevaar

en fchaade nakomen mocht, en alzoo te werk gaan, gelyk hy 't voor

God en alle vroome Chriftenen wift te verantwoorden. Vervolgens

zoo ftond hetookin de weereldlykè Regeeringe niet al te wel j want- al-

daar
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daar wilde zich nu niemand meer onderrichten , raaden , vermaanen

,

waarfchouwen , berifpen of zeggen laaten , maar een ieder deed wat.

hem behaagde, en wee, zoo iemand een woord gerept hadde, dat hert

teegen was > en aldus wierden de Overheeden hoe langer hoe arger,

en hardnekkiger, begingen de eene zonde op de andere, floegen hun-

ne handen aan de Gezalfden des Heeren , naamen zommige gevangen,

zommige zetteden zy van hun ampt enbedieninge af , en beflootenze

daar en booven in de huizen , eenigen ontnaamen zy hun ampt en ge-

booden hen ftrengelyk , om de ftad binnen weinige daagen te vcrlaaten,

en dat alles onverhoorder zaaken , teegens alle recht en billykheid,

zoo dat zy aldus den H. Geeft eenen muilprang in den mond leiden, o

zonder eenig fchroom of verhinderinge hunne moedwilligheid te plee

gen , en hun boos en godloos voorneemen uit te voeren. Dit nu gi

fchiede alles opentlyk , zoo dat daar uit een gantfch Stad-en Land-geruchti

ontftond , en bedroefde alle vroome Chriftenen in Maagden
borg , verwekte ook groote argernifle by alle Godvreezende men
fchen.

In het Schrift van Matthaus Judex vind men de volgende merkwaar
dige punten , alwaar de Schryver voor eerft een Brief van Amfdorj

voortbrengt , waar in hy klaagd , dat de Raad van Maagdeborg by-

kans alle haare Predikanten op eenmaal had afgezet , en zelfs onfchul-

dig
;

(gelyk zy dan de zelve , en voornaamentlyk Doflor Beshmferii

op een vuilnis-karre hebben ter poorte laaten uitvoeren. } Amfdorps

Brief luid aldus: Die vreemde daad van die van Maagdeborg , wel-

ke ook een zonderling teeken is van Godloosheid , kan ik geenzins

pryzen ; want daar ftaat gefchreeven : De eerfte zullen de laatfte t eri

de laatfte de eerfte zyn. Daar by zal het ook wel blyven. , Doch het

is belagchelyk , dat zy fchryven, dat ik hen tot zoo een godlooze ge-

welddaadigheid zoude oorzaak gegeeven hebben. Van lllyriais hou-

deik, voor zoo veel uit zyne Schriften te zien is , dat hy in de Leere

rein en onberifpelyk is. Hoe konnen zy nu uit zoodaanigen getuige-

niffe haare tyrannye goed maaken ? Wanneer de Paftoor [van de
Kerk ] van den Heiligen Geeft mynen Brief alzoo uitlegt , zoo doet
hy volgens zyn aard , als zynde een ongeleerd , en boovenmaate laat-

dunkend menfch, die nergens iets geftudeerd heeft, maar uit de School
van Maagdeborg aanftonds tot het Predik-ampt is genoomen , en al-

toos iets booven anderen heeft willen zyn , waarom hy ook noch een
eigen Katechifmus maakte ; want Luthers Katechifmtts is in geen achting

by hem , hy weet het alles beeter. By aldien hy Godvruchtig en;

vroom was , zoo zoude hy zyn vonnis over myn getuigenis, dat ik aangaan-

de Illyncus heb gegeeven , omkeeren , en aldus fpreeken : Indien hy in zy-

ne Leere zuiver is, zoo behoord hy niet veroordeeld , maar gepreezen en

voort geholpen te \verden } Want het is onrecht, dat men vroome Die-

naaren des Woords , in Leere en leeven rein zynde , verdoemen , en in den

Bandoen zoude.

Myn ziel is bekommerd tot in der dood, dat die Stad , die in Chri-

fti Woord zoo wel hadde aangevangen , zoo fchandelyk vallen zou-

de. Waant zy was altyd goedaardig en mild jeegens de Dienaaren

Chrifti ; Doch hoe zy nu tot zulk een tyrannye , teegens Chrifti Die-

naaren , vervallen is , kan ik my niet genoegzaam verwonderen. Ech»
ter , dewyl doch het Euangelium van ons zal weg gaan , zoo moet
men eerftelyk des zelfs Dienaaren Weg jaagen en veroordeelen. Wan-

neer
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rteer die nu weg zyn, zoo zal ydelheid en leugen de heerfchappye voe-
ren , op dat 'er voor dien dag, in welken de H E E RE koomén zal,

geen geloof opaarden gevonden werd. Hier op doelen alle de wer-
ken , aanflaagen en gedachten van den Vorft deezer weereld > doch in-

zonderheid bevlytigd zich Major, dat hy Luther onderdrukken , en
onze werken weederom oprichten , en herftellen magj opdat toch im-
mers de barmhertigheid Gods niet alleen heerfche en zaalig maake,
maar dat ook de goede werken voor Gods Oordeel ons helpen moo-
gen. Want dit is het oogmerk van de gantfche Leere onzer teegen*

iireevers. De Heere ontferme zich onzer, beftiere en befcherme zy-
ne Kerke , dat zy niet van 't Geloove koome afte vallen.

De gemelde omftandigheeden nu befchryft de Autheur vervolgens,

fag.B. $ K&c. aldus: Het feit der Uitvoerders van Maagdenborg , dat

zy zonder verhoor of kennifle van zaaken te neemen , hunne Zielbe-

zorgers, dien zy goede getuigenis geeven van hun leere en leeven,

hebben uit de Stadgefleept, is openbaar , en van geene beleeden
; en

werd het zelve veroordeeld in het derde gebod, 1. Jimoth.V. Die in

het Woord arbeiden , zyn dubbelde eere waardig
; Hebr. XIII. Heb-

bet vreede met hun , en noch in 't VI I
df

. Gy zult de Kerken niet van

haare Dienaaren , noch van haare keure berooven. Dienvolgens, zoo
werden zy met recht van alle Chriftenen van zelfs (defaffo) verdoemd
en verbannen gehouden. Wil Amsdorp alhier een uitlegginge maaken,

die kan hem hier niet helpen
;
want de daad isniettwyfTelachtig, noch

te betwiften, maar rechtdraads teegens Gods gebod, 'TfalmCp
r
. Taft

myne Gezalfden niet aan , en doet mynen Profeeten of Predikanten

geen leed. Doch indienze hem hier helpen zal in een daad, die in zich

zelven boos is , waarom heeft hy ze in een twyfïelachtige daad , en

die in zich zelven goed is, niet in acht genoomen? Want dat een Pre-

dikant brieven fchryft aan de Oudften in de Kerk , of den Ban in 't

werk fteld , dat is eenvoudig in zich zelven geen quaad werk , wan-
neer 't zelve niet door de boofe toevallen of omftandigheeden werd ver-

dorven -, hoedaanig dat is, dat men Gods dienaaren , dien men getui-

genis van onnozelheid geeft, gevangen zet, en zonder kennifle van

zaaken te neemen, terwyl ze zich voor 't Recht aanbieden, zoofchie-

lyk weg zend; daar zoude hy naa vernoomen hebben. .Ten tweeden,,

dat Amsdorps teegenwoordige Apologie en verweerschrift eeveneens

op valfche berichten en leugens ftaat, kan een iegelyk Chriften lichte-

lyk merken, als hy myn voorgaande Schrift, en deeze Antwoord van

Amsdorp teegens een houdt. Doch ik zal de zelve weederom kort na

malkanderen ter neer zetten, op dat men zie,- hoe Amsdorp zich met

leugens behelpt , en geene der zelver , gelyk het betaamde , bewysd

,

maar de menfehen alleenlyk poogd tot ganzen te maaken , [ en te

doen gelooven , ] dat alles , op een bloot zeggen , dewyl 't Amsdorp

in het leugenachtige Opftel der Vervolgers geleezen heeft , waaragtig

is. De uitgevoerde Predikanten, en geplaagde Chriftenen met de ge-

heele Gemeente moogen getuigen en het teegendeel bewyzen of niet,

't is al te vergeefs, Amsdorp heeft gelyk en fpreekt de waarheid. Voor
eerft, zoo zouden zy den Raad in den Ban gedaan

;
hebben , zonder

toeftemming der Gemeente, alleenlyk om het verkiezen van een Pre-

dikant. Wie zegt het? Amsdoip. Wie bewyft het? Niemand. Doch
dit wil Bartholomeus , en de rechte Kerk tot Maagdeborg, uitgenoo-

men de bokken, geenzins toeftaan. Want zy brengen meer zonden

//. Deel. h te
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te berde $ als inzonderheid , de openbaare vervolginge der knechten

Gods, die aan een ieder bekend is -, en zy hebben de toeftemminge der

Kerke , 'uitgezonderd de leedemaaten der Vervolgers , ook zeggen

zy daar beneevens , dat de Raad de Kerke haare vrye keur heeft ont-

noomen $ want zy aan die van de Kerk van St. Ukich verbooder

heeft , den geenen te verkiezen , dien zy voor een recht Leraar hielden j

gelyk die geene getuigen , die het verbod aangehoord hebben , en ooi

het zelve bewyzen met het vaft zetten der Supplicanten , als meede

dat zy Wilhelm, Bartholomeus , Tileman en Jacob , zonder een vrye

bewilliging hunner Kerken van hun ampt berooft hebben. Want men
heeft immers uit des Raads , en niet uit der Kerken naam hun oor-

lof gegeeven. Men heeft ook naderhand van des Raads weegen,

zonder een rechtmaatige vrye verkiezinge der Kerke de anderen inge-

drongen, en is de Heer Sebaftiaan meer door 't toedoen van den Raad,
dan door een vrye keur en overeenkoomende (temmen, Paftoor gewor-

den. Heet dat niet den Kerken hunne vrye keur ontneemen? Hebben
zy de zelve voorheenen by Amsdorp en in de volgende tyden niet vryer dan
aldus gehad? Indien Amsdorp zulks loochend, zoo kunnen \vy hem over-

tuigen : Want wy ook een taamelyke tyd aldaar in bedieninge zyn gc-

weeft, en de plechtigheid en wyze Van zommigen, dieaangenoomenzyn
geworden , inde Kerk gezien en noch befchreeven hebben. Ten twee-*

den, zouden de uitgejaagde Predikanten IVigandus> teegens den wille

des Raads en der Kerken , hebben willen indringen. Wie zegt het ? Ams~
dorp. Heeft hy 't van hem zelven of van anderen ? hy heeft het uit hec

Verdichtzel van den Raad , en uit het fchrift van Monfr. Niemand. Is

het daarom waar ? Wat zegt de andere party daar toe ? zy zeggen neen j

en bewyzen zulx daar meede, dat zy aan de Kerk haare vrye keur ontrent

JVigandus gelaaten hebben. Ten derden $ Wtlhelms brief zoude de
Burgers tot ongehoorzaamheid en oproer opgehitften bewoogen hebben^

Wie zegt het? Amsdorp: waarmeede bewyfdhy't? met deeze woorden:
Is dat gcloogen tfögande? Is dat een vajfche grond rnyner vermaaninge^
gelyk gymyfchandelyk beliegt? Jazeekerlyk, Myn Heer Amsdorp, is

heteenvalfche grond. Want waar ftaat het gefchreeven , dat, wanneer
een Kerken-dienaar zyne Kerken-Vaders vermaand , dat zy de vryheid der
verkiezinge van de Kerken-dienaaren, die zy van Chriftus verkreegen,

en nualeenen langen tyd in 't gebruik gehad hebben , zouden vaft hou-
den, hy daar door ongehoorzaamheid en oproer ftookt? Amsdorp brenge
Gods Woord by 3 zyn ja of neen zeggen, helpt in deeze -aaken niets.

Ten vierden, zoude de Raad de verkiezinge alleen opgefchort hebben.

Wie zegt" het ? Amsdorp. Wat zeggen de andere ? Zy zeggen dat zy
de verkiezinge geheel verbooden heeft, en beroepen zich op getuigen!

Waarom hoord Amsdorp dieniet, als hy niet wil bedroogen zyn ? Ten
vyfden, zouden de verdreevene door hunnen brief gepoogd hebben den
Raad haare gerechtigheid te verbieden en te ontneemen, dat zy geen
achting zou geeven, wat voor Paftooren en Predikanten de Kerken ver-

koozen. Wie zegt het ? Amsdorp. Wiebewyfthet? Niemand. O
Amsdorp'. heb ik u niet in het voorgaande gefchrift erinnerd, dat zulx

nietwaar was? Waarom komt gy dan met de leugenenweedcr, zonder ze
te bewyzen ? Wie wil u gelooven ? want de Teegen-party zegt neen

daar toe. Luidt de Reegel niet : Acfore non probante abjolvitur reus ; Als

de Aanklaager zyn klagte niet bewyft, zoo moet den Rechter den be-

klaagden vry fpreeken ? Hoe komt het dan , dat gy 't gantfch wild orage-

wend
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wend hebben, en dat het luiden zal , AcJore non probante reus damnatur;
fchoon d'Aanklaager zyn klagte niet bewyft teegens de Dienaaren Gods,
niet te min moeten ze veroordeeld en geftraft werden? O, Wat een fchoo-
ne wyze van rechten ! Ten zesden zou Heshmfen den Raad in den
Ban gedaan hebben, weegens het gevangenzetten der on^ehoorzaa-
meBorgers. Tilemau daar en teegen loochend dit in zyn gefchrift, en
maakt een onderfcheid tuflehen den Ban en de Affcheidinge. Ook
ftaatmen niet toe, dat de Burgers teegens den Raad ongehoorzaam zyn
geweeft; zy hebben hunne Kerken-Vaders verzochten gebeeden om
een Ziel-zorger, en niets onbehoorlyks voorgenoomen. Nu heeft Chri-

ftus zulx gebooden , Matth.lX. enin deeerfte, tweede en derde beede,

dat men om trouwe arbeiders bidden zoude.

Verders heeft de Raad , die de verkiezinge aanftonds verbooderi

had, de fmeekende burgers daar over gevangen gezet, en Wilhelm la-

fterlyk voor een Munfterfchen geeft gefcholden , om dat hy de Kerk
vermaand hadde, dat zy op haare vrye verkiezinge zou liaan blyven >

en na de verkiezinge , gelyk gebruikelyk is, de beveiliging aan den
Raad overgeeven. Hier na is ze voortgevaaren , tegens het fmee-

kenen bidden der Kerken van S. Ulrïchy S. Jacob, S.Jau en den Hei-

ligen Geeft ( want zy in geenen deele bewilligd , maar daar teegens ge-

fprooken hebben ) en het heeft haar haare trouwe Ziel-zorgers , zon-

der een gewoonlyke Rechtpleeginge , daar de Kerken en de oude Raad
om baden, zonder verhoor of kennis van zaaken , gerooft en wegge-

voerd, begaande al zoo opentlyk voor God en alle Chriftenen eert aan-

ftootelyk lafterftuk en Kerk-rooverye, en hier teegens heeft geen ver-

maanen haarer Ziel-zorgers moogen helpen. Derhalven zyn zy van

Goden den H.Paulus van zelfs (defacfo) in den ban gedaan , al fchoon

hen Bartholomeus nooit daar in verklaard hadde. Hier uit ziet gy,
myn waarde Heer en Vader Amsdorp, dat die vyf punten, daar over gy
die arme onfchuldige, en voorde Kerke Gods zeer nuttelyke dienaaren

Gods, welke weegens hun Goddelyk ampt, zoogruwelyk, zoohaa-

ftig , teegens alle gebruikelyke rechtspleeging ^daarzy, enderechte

Kerk van Maagdenborg , die 't niet met de Vervolgers hield , altoos

om gebeeden hebben } zyn uitgevoerd , en noch tot op deezen dag van

hunne vervolgers met leugen en lafteringen aan alle kanten bedroefd en

bykans vermoord werden, als die hen voor dwaalgeeften, rot-geeften,

duivels-uitvaagzelsen oproerftookers door de geheele Chriftenheid uit-

kryten, en befchryven ,
gantichnietbeftaan, noch voor God noch voor

de Chriftenen , derhalven zult gy een zwaar oordeel te verwachten hebben,

'tenzygy de zaaken beeter onderzoekt, u met de beleedigde Party ver-

zoend, uw ontydig en ongegrond oordeel by tyds herroept, en de Ver-

volgers, die gy in hunne zonden gefterkt hebt, die door deeze zaaken

reeds onderden toorn en de ftrarfe Gods gevoerd zyn , en in 't toekomende

noch meer daar onder zullen gebracht werden, weeder te recht gebracht , en

de arme lierken en Stad van Maagdeborg in rufte en eenigheid herfteld wer-

den. Dit zyt gy verplicht , en by aldien gy de zaaken recht en in de vreeze

Gods aanvat, en tot een wettig gehoor en oordeel laat koomen, zoo zult

gy wel zien en in der daad bevinden, wat het voor vergiftige adderen ge-

weeft zyn, en hoe groote boosheid haar bezeeten heeft, dien gy tot dus verre

haare leugens,lafteringen en vervolginge dooruwen heiligen mond en pen-

ne, met zwaare zonde en argerniiTe bemanteld en gerechtvaardigd hebt.

Hier beneevens hebben D. Joan. Wigandus en Matthaus Judex 'm dit

h 2 zei-
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zelve jaar noch een Gefchrift laaten uitgaan , waar in zy insgelyks over het

boosaardige bedryf der Maagdeborgers klaagen. De titul deszelfs is

:

Een Chrijlelyke Ve-fmaaningt en IVaarJchowjamge aan de Maagdeborgfche Kar-

re-voerders knechten en helpers. Hunne klagte nu luid onder anderen aldus:

p. A.2. Hier v«an hebben wy een aanmerkelyk voorbeeld , aan de Uit-

voerders tot Maagdeborg, die hunne getrouwe Zielen-hoeders, zonder

verhoor en kennifte van zaaken , teegens alle weten gerechtigheid, by

nachte uitgevoerd, en hunne onnoozele gehoorzaame Burgers bezwaard

en ook ten deele verjaagd hebben. Want fchoon de Raad van Maagde-

borg en haar Paapendom van de St.Jans en andere Kerken , voor deaan-

neeminge des Euangeliums , ook het Heilige zuivere Woord Gods, en

i
allen rechtfchaapene Predikanten , Leeraaren en Belyderen des zelven

,

vyandig waaren, en daar teegens woededen > de Paapen met lafteren en ver-

bannen , de Raad met Plakkaten, ftrafFen en verjaagen
; echter waaren

zy zoo boos en grouwelyk niet , fchoon zy meenden , Gode daar door eenen

dienft te doen, dewyl zy de Leere des Euangeliums voor Ketterfch hiel-

den, als zy teegenwoordig doen, nu zy de Waarheid kennen, en niet te

min de zeeven booze Geeften weeder by hen hebben laaten huisveften.

Want zy zyn teegenwoordig noch niet vernoegd, dat zy D. Tielemancn.

de andere hunne trouwe Zielen-hoeders uitgevoerd, en eenige onfchul-

dige Burgers, die aan de Kerken-Vaders van St. Ulrich een beede, om
eenen trouwen Zielen-harder te beroepen , gedaan hadden , uit de Stad

verdreeven hebben , en hen zoodaanige belofte afgevorderd , dat zy geen

macht zouden hebben , hen noch voor het Geeftelyke noch voor het Wee-
reldlyke Gerechte teverklaagen> maar zy zyn noch wyders voort gevaa-

ren, enhebben'taandegantfcheWeereld gefchreeven, en hunne zonde,
gelykalsSodom, geroemd, doch de Zielen-hoeders, alsoproer-ftookers

en de argfte guiten, doorhandtaftelykeonwaarheeden, befchuldigd. Zy
hebben ook aan andere plaatzen, daar de verjaagde,om te herbergen, waaren

ingetrokken , gefchreeven , en zoo veel te weeg gebracht, dat hen de alreeds

toegeftaane huisveftinge opgezegt en afgeflaagen is geworden. Zy hebben
ook gelyk Balak , Büeam, den Heer Niklaas van Amfdorp door hunne leugens

opgemaakt, om de Dienaaren Gods te hoonen, deonnoozelheiden waar-

heid te lafteren , en hunne eigene boozedaaden te verdeedigen. En toen nu
de Vervolgde , en die van hen met vervaarlyke lafteringen befchuldigd waa-

ren, tot getuigenis der waarheid en onderrichting dermenfchen, die van
de zaak geen kennis hadden, hun teegen-bericht hadden laaten uitgaan,

zo vaaren zy verders voort , en verbieden van den Predik-ftoel en het Raad-
huis aan hunne Onderdaanen, opdehoogfteboeteenftraffe, dat niemand
zoodaanige Schriften noch hebben noch leezen zal j ja zy durven ook wel

op andere plaatzen die geene, die deeze Schriften,gedrukt ofbevorderd
hebben, verklaagen> en groote Heeren , daar over zy anderzins niets te ge-

Dieden hebben , opftooken, datzyoverhen, die hunne zaak niet pryzen
willen, noch kunnen, en de onnoozelheid en waarheid toevallen , zou-

den ftrane oeffenen , en, gelyk als hunne Scherp-richters en Bculs, hen

nabuiten voerenen richten
5
gelyk dan zoodaanige Hapfchaaren en Beu-

len der Karre-voerders van Maagdeborg, zoo 't God belieft , enzyzich
niet bekeeren, te zyner tyd voor de gantfche Weereld met naanien roep-

naam zullen bekend gemaakt werden. Doch dewyl nu , volgens Gods
rechtvaardige toorn en oordeel, het zeggen van Chriftits aan de Uitvoer-

ders van Maagdeborg, het wetk hen hunne trouwe Zielen-hoeders mee-

nignual hebben voor gehouden, maar zy echter veracht hebben, is waar

gewor-
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geworden > en dezeeven booze geeften wyd en zydom zich taften , en door
hen veele andere tot zich trekken , zo was het wel eens tyd om de menfchen
te waarfchouwen , dat zy zich voor het gezelfchap van die dolle en onzin-
nige Vervolgers moeften wachten. Doch het ftaat te vreezen , dat zoodaani-
ge vermaaning moogelyk vanveelentenargftenzal opgenoomen enuitge-

legt werden. Maar hoe zal men 't echter ftellen ? 't is eevenwel Gods be-

vel,dat men zynen naaften zal waarfchouwen voor fchaade. De Karre-voer-
ders zyn wel genoegzaam gewaarfchouwd, door de Schriften van D.tie-
leman en andere ; weshalvenwy ze ook vaaren laaten. Doch hunne helpers

en beulen, het welk eenige Geeftelyke en Weereldlyke perzoonen zyn,
moogen miflehien de zaaken zooverre niet naagedacht hebben , of zy wel

of kwaalyk daar aan doen, dat zy hen in deeze vervol ginge dienen: voor
diezelvedan, willen wykortelyk eenige reedenen by brengen , waardoor
zy, zoo ze willen, lichtelyk merken konnen, dat zy Hechte eereen loon

van deezen arbeid te verwachten hebben . God verleene ons zynen Geeft en

genaade tot dien einde, op dat onze goede meeninge niet vruchteloos mag
zyn.

§• X.

Van de onvolmaaktheid der %eformatie.

Hier van mag uit eenen Neerlandfchen Schryver , dien we laatft ge-

noemdhebben, het navolgende ftaan : Hoe is 't dan gegaan, nadat

deDaageraad der Reformatie nadevervaarlyke nacht der Antichriftifche

Tyrannye weederom heeft beginnen te fcheemeren? Heeft men niet het

krieken van den morgenftond voor den dag zelfs , en de morgen-ftarre voor

de zonne gehouden ? Verwonderen wy ons niet noch over de eerfte Refor-

mateurs, als huther, Meïanchthon } Z/winglïus, Oecolampadius , Martyr,

Bvcerus > Cahinus, Beza en andere, dieals de morgen-ftarre in deduifter-

niffe van die Weereld, in welke de Antichrift over een boos en verkeerd

Volk heerfchte, gefcheenen hebben > en blyven we niet zoodaanig op
hunne uitfpraaken ftaan, dat we fchier daar over fterven> alsofzy, ge-

lyk de Zon , dit met een volkoomen licht fchynd , alle duifterneeden

der dwaalinge en onweetenheid geheel en al verdreeven hadden > en het

gantfche licht der waarheid en weetenfehappen zoodaanig hadden van

zich laaten ftraalen, dat het voor onreedelyk te achten was, wanneer men
iets daar toe of afdoen wilde ? Diergelyke reeden koomen ons dikwils ter

ooren, en bedroeven ons, jazy zouden den Reformateuren zelve doodelyk

fmarten , zoo zy noch in 't leeven waaren. Want indien zy dit , ook maar
in den droom , te vooren gezien hadden , zy zouden van zorge en bekom-

mering niet hebben konnen ruften, nadien zybevreefd moeften zyn, dat

hunne nakoomelingen, door de inbeeldinge van een volmaaktheid, diezy

gelykals.vanhenverkreegen hadden * zouden bedroogen werden, en her.

einde der waare volmaaktheid , ofte laat of nimmermeer bereiken. Waar-
lyk, zy zouden openhartig bekend hebben, dat zy noch nietbekoomen

hadden, daar zy na ftreefden, en tot huiden op deeze uur noch niet vol-

maakt waaren; maar, nadatzyhetPauzelykeSodom achter de ruggege-

laaten hadden, ftapten zy met rafle fchreeden na het doelwit en eindedes

Ryks ende der kennifle des Zoons Gods toe, met den Apoftel Thïl. III-

12-14,. en duidden dat geene op zich, wanneer hy zegt: Onzeweeten
isftuk-werk, en onzepropheteeren is ftuk-werk: Doch wanneer hetvol-

h 3
maakte
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maakte zal gekoomen zyn , zoo zal het ftuk-werk op houdeti , i . Ctfr.XIII.

9.10. Op welke plaats, wanneer de Apoitelv. 1 1. zegt: Toenikeenkind
was, fprak ik als een kind, &c. het eeven zoo veelis, alsofhyzeide:

Gelyk het my gegaan is, alzoo zal het de Chriltelyke Kerke ook gaan. Ik,

toen ik een kind was, hadde ik met de kindfche onweetenheid en onbe-

dachtzaamheid te (rrydenj doch, na dat ik tot den mannelyken ouderdom
gekoomen ben , heb ik weetenfchap en voorzichtigheid : Eeven eens is 't

ook met de Chriftel yke Kerke , die teegenwoordig maar gelyk als een kind

is, fpreekt als een kind, is klein als een kind, en oordeeld als een kind ;

maar wan neer zy tot haaremannelykerypheid zal gekoomen zyn, zoo zal

zy ook met mannelykewysheid en ervaarentheid begaaft zyn. Numeenen
wy dan , dat die Kerk, die ter zelvertyd , op welke de Apoftel doeld ,

de kindsheid noch niet hadde afgelegt , in den tyd der Reformatie reeds den
ouderdom van een volwaflen man, en de maate der volmaakte geftalte Chri-

üiEph.lV. 13. verkreegen heeft ? O waarlykwydwaalen, vermits wy ook
noch teegenwoordig niet tot het einde van ons perk gekoomen zyn. De My-
ftyke Jefus neemt noch daagelyks toe in wysheid en grootte Luc . II. 5 2 . Het
ligchaam Chrifli waft noch geduurig aan tot zyns zelfs opbouwingeinde
licide.EpheflV. 1 6, En nadien het geftaadig nieuwe verfterkinge van noode
heeft, zoo werd het ook daagelyks met nieuw voedzel gefpyfd, hetwelk
door alle de gewrichten der bedieninge uit het eene lid in het andere ge-

voerd werd, zoo dateeniegelyklid, volgens zyn werking in zyn maate,

het zelve deelachtig werd. v. 16. Die nu de Kerk dit voedzel mifgund, en

het haar niet toeftaat , die doodt de zelve en werd fchuldig aan het ligchaam

des Heeren , 1 . Cor. XI. 27. Derhalven behoord men van diergelyke voed-

zaame nieuwigheeden geen walging te hebben, noch gelyk verzaadigde

zielen den hoonigzeem te vertreeden , Prov. XXll.2y.Pf. XIX. 1 1 . noch
het goede te verwerpen , Hof. V III. 3 . maar men moet rechtfehaapen zyn in

de liefde, en in allen deelen op watten in hem , dié het hoofd [is Eph. IV.

15. en daagelyks met nieuwer en krachtiger fpyzeverfterktentotdevol-

maaktheit gebracht werden, datis, opwaflen, Hebr. VI. 1. V. 14,. enon-
ophoudelyk de krachten vernieuwen, op dat wy ha het voorbeeld van E-
lias, loopen, en niet moede werden, voort vaaren, en niet mat werden
Jef.LX.2,1. i.Kon. XIX. 5 — 8. Het betaamd ons niet, het nieuwe, daar-

om dat het nieuw is, te verwerpen oflief te hebben.

Stuita bac invidia eji, cui cuntfa recentiafordent

,

Invida jlultitia ejl, cui novafolaplacent.

Dat is,

't Is dzvaaze nydigheid, het nieuwt altoos te myden ,

En nyd'ge dwaasheid , niet, ah nieuwe alleen , telyden.

Maar als we alles onderzocht hebben , moeten we het goede behouden
i.TheJf.V.21. endeGeeften beproeven ofzeuitGodzyn, i.Joh.W.i.
opdat we niet moogelyk, wanneer de zelve niet uit God zyn, enwyhen
echter navolgen en beminnen, als (pi\o-^i(^hts of vrienden der leugen zyn,
of, zoo die uit God zyn , en wy ze verachtenen teegenftreeven , als Qséftaxe

ofdie teegens God ftryden, bevonden werden. Hand. V. 39. Anonymusinde-

monfiratione Allegorie hifiorica, feu, Hifloria allegoriea V. & N.fejl. 'P. I.

L. I. §. 7-feqq.f. 5 .feqq. ( Groninga 1 690. itaeditus. )
Hier meede konnen ook de woorden van Grotius vergeleeken werden

,

die inhetByvoegzel der Arminiaanfehe Hiftorie ftaan , en derhalven hier

noodeloos zyn te herhaalen

.

Insgc-

;
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Insgelyks die nadenkelyke Predikatie van een Gereformeerd Utrechts

Predikant, aan welke, vermits ze kort, en niet over al te vinden is, alhier

een kleine plaats mag vergunt werden.

§• XL

PREDIKATIE
VAN

JODOCUS van LODESTEIN,
Die hy tot Utrecht gehouden heeft over Ezech. XXXVII. v. 7. 8.

wanneer de Franffen deeze Stad wederom verlieten.

DE Propheet Ezechiel verhandelt in het eerfte deel van dit Capittel,

vers 1— 14. den toeftaftt van hetJoodfche Volk, het welke ter dier

tyd was als dood ,en als geen Volk meer. Want de Koningvan Babel, had-»

dey^W/^wmetveeleJooden, waar onder ook was Ezechiel, gevankelyk

doen weg voeren na Babel j zerwyleJeremia, met andere Jooden noch was
gebleeven in 't Joodfche Land, onderden Koning Zedekia. Dochzoowel
de weg-gevoerde als die noch gebleeven waaren , bleevcn onder den dienft

van de voornoemde Propheeten even hardnekkig.

Dies dan haaren ftaat aan den Propheet vertoont werd , door een valeye

vol beenderen, vers 1 . Zoo dor als de beenderen van verftorvene rnenfehen

,

zterveele, leggende zeer dorre op dengrond der valleye. vers 2.

Over die dorre beenderen , vraagt de Heere aan den Propheet : vers zl

Menfchen. Kind 'zullen deeze beenderen levendig werden ? en de Propheet zeide

:

HEERE HEERE, gyweet [het.'] Hierop zegt Godt tot den Propheet:

Propheteert over deeze beenderen: en na zyn laft verkondigt hy haare leeven-

digmaaking, zoo ten opzicht van haarë verloffing uit Babel, als ten op-

zicht van haare geeftelyke verloffing uit de flavernye der zonden , door den

Geeft , en het Bloed van den Meffias. vers 4, 5 , 6, 7

.

*

Op die Prophetie volgde een gelmt, fchudding, beeving, beroering,

ende de beenderen naderden elk been tot zyn been. vers 7 . Daar kwaamen ook over
die vereenigde^eenderen , zenuwen, vkefch en een huid. Maar daar en was.

geen Geeft in haar. vers 7,8.

Al het welke beduidde den flechten toe-ftand van Gods volken haar on-

magt, om'haarzelvenleevendigtemaaken, doch Gods macht omhaarte
verloffenj al waaren zenochzoodoodig. Want weegens haare Iigchaame-

lykedienftbaarheidwifthy een Cores te verwekken, die haar zoude laaten

weederkeeren najeruzalern. EndewyledeBabylonifche gevangeniffe was

een voorbeeld van des menfchen Geeftelyken dood, door de zonden en mis-

daaden, zoo woudede Heere haar te gelykleeren, dat hy was die Almach-

tige Godt , dewelke boven de macht , en booven het begrip des rnenfehen,

haar zoo gemakkelyk zoude verloflen door den dood zyns Zoons , en door

den Geeft, uitgezonden in haare herten , zoo licht als hethem was om de

doods-beendererf tevergaaderen, te overtrek ken, enleeventegeeven.

Ook doet ons dit geheele werk der doods-beenderen denken , om den

afval der Kerke , van de zuiverheid der leere des Euangeliums : Waar van

Chriftus en de Apoftelen gefprooken hebben. 2 Theiï". 2 .• 3 . met'Matth. 24

25,24. 1 Tim. 4:1, 2 Pet. 2:1. 1 Joh. 2:18. Apoc. 11. 11--" Welke
verborgmdheid der ongerechtigheid in Fauli tyden aireede wierd gewrocht.

2 TheflT,



64. NAADER VERKLAARINGE overde

2 Theff. 2: 7. Ook zouden , ten opzicht van dezeeden, zwaart tydenonU

Jldan. Want de menfchen zouden zyn liefhebbers van haar- zelven, geldgierig,

laatdunkende , hovaardig, lafleraars, den ouderen ongehoorzaam , ondank-

baar, onheilig enz. 2. Tim. 3: 1—5.
Dit verval in de Leereen in de Zéeden noemen wy het Babyion, volgens

Apoc. 14: 8. 16: 19, 17: 5. 18: z, 10, 21. als zynde voorgebeeld door

den ftaat aan Ifraël in Babel , zoo ten opzicht van haaren doodelyken

toe-ftand ; als ten opzicht van haare gewifleen krachtdaadige verloflïng.

En noopendedie aanftaande verloflïng: hebben wy tot ons oogmerk,

om teegenwoordig te fpreeken van zeekeren trap onzer leevendig-maa-

king, en hoe verre die gekoomen was, en waar het bleef ftaan. Onfe

textzegt, dat de beenderen waaren vereenigt tot een lichaam^ maar daar

en was geen Geeji'in haar. En zoo zien wy dan in den Text twteDeelen.

Want I. werd verhaalt hoe verre het met de doods-beenderen, op
EzechielsProphetie, vorderde, en dan

II. Waar by het met de doods-beenderen ftaan bleef. Zybleeven een

dood lichaam.

I. Van 't eerfte zegt de Propheet : vers 7. Doe prof{fêteerde ik, gelykmy

bevoolen was. Wat woorden de Propheet fprak, . werd hier niet verhaalt.

Hy heeft zonder twyffel gefprooken naden wille Gods, en op zyn fpree-

ken, heeft de Heere door een krachtig bevel zyner wille, de zaake, de-

welke gepropheteert wierde , doen komen na de wyze van de eerfte

Schepping. Apöc.4: 11. Gen. 1:3. Pf. 33.9- Hy [preekt en het is'er , hy

gebied en het/iaat 'er. Immers Ezechiel fprak over'de Beenderen-, ende hy
zeyde tot haar, Gy dorre beenderen, hooret des Heeren woord. enz. vers 4, k.

met vers 7.

Als hy nu zoo propheteerde , zoo wierd daar'een geluyt, êndeziet eené

beroeringe! ende de beenderen naderden, elk been tot zyn been. Ende ik zag ,

fjfeyd de Propheet: vers 8.) endefiet, daar werden Zenuwen op de zelve

,

ende daar cpuam vleefch op , en hy trok een huyd boven over haar.

Ditbeteekende voor het Joodfche volk, dat de Heere haar wederom
zoude op de been brengen , en door Cores herftellen tot een Republyk.

.

Wil men dit toepaflen op den ftaat des volks, in die zeventig of tachtig

jaaren , de welke gepafleerd zyn , zedert de vryheid , dg welke Cores

C dat is Cyrusj de Koningvan Perfen, aandejoodengaf, Ezrairi— 5.

Jef. 44: 28. en 45: 13. om Jeruzalem te bouwen, tot op den tyd van
Nehemia? Cap. 5: 14.) ik mag het lyden. Want binnen dien tyd was
hetvolklfraelsals eendoodé, zy woonden wel teJeruzalem, maar de Stad
en Tempel- lagen, door dehposheid haarer tegen-partyderen, onbebouwr.
Anders kan men dit toepaflen op dentydj Zedert haar komfteuyt Babel,

tot de verfchyning Van den CMejJlas in den vleefche.

Doch diten was het niet al, dat wyby deze woorden hebben te denken.

Want het uytgaanuyt het geefielyk Babel, was uyt veel flechter ftaat, en

vereyfehteal zoo veel kracht, als de verloflinge uyt het uytevlyke Babel.

De Heere heeft dan hier toe gebruykt den dienft der eerfte Reformateurs,

dewelke niet door kracht , of door geweld, maar door den Geeft des

monds, endoor het Propheetifthe woord, de verloflïng uyt het geefte-

lyke Babel begonnen, doch niet konden doorfetten; totdat de Heere de.

Reformatie, door den dienft van Lutherus, Calvinus, Zwinglius, enz.

zoo verri^wege bracht, dat'ereengedruyfch of een beroering quam in

de beenderen, en dat men, na langen tegenftand, konde zeggen : fiet

daar is het Lichaam der Reformatie.
II. Maar
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II. Maar wat gebeurd 'er f en hoe ging het doe verder ? Hier bleef het

ftaan, en \vy- hadden een Lichaam ronder Geeft-, zoo dat wy van onzen
ftaat moeiten zeggen, met het tweede Deel van onzen text: Maar daar

en wasgeen Geejiinhaar.

Ditiswaargeweeft van den ftaat van Ifrael, in haare wederkeering ort*

derden Vorft Zerubabel. Ezra. 2: 2. Neh. 7: 7. wegens die menigvul-
dige zwaarigheden, de welke haar voorquaamen in het bouwen vanden
«Tempel, en ftaat te Jeruialem. Ezras,: 12. en Cap. 4. en Cap. 5; 1-5.

En ook wegens de ingebrookene zonden, Ezra 9: 1— 15. met Cap. 10:

1--17.

Maar het is ook waarvan den Staat der Kerke, in de Reformatie uyt

Babel. Daar was wel een Lichaam van veele uytwendigé Beiyders der

.Religie; doch, daarenwasgeen leven. Enwat 'er ook quam, daar en

quant geen Geeft. Daar en quam niet 't geen de Kerke zoo hoognoodig
was. 't Welk de Apoftel noemt, Rom. 8: 2. De wet des Geefts , deslee-

vensinChrifto Jeju, die onsvry maakte van de wet derJonde, en des doods.

Daar haperde die levendigmakende Geeft , die in Chrifto Jefuis: de

welke in ons moeft te niet doen de kracht der zonde, de welke te vooren

in ons heeft geheerfcht. Och; waar is dat leven onder ons? Waar is men
dood aan zich zelven? En waar leeft men Gode? Immers riep de Apoftel

tot ons , Rom. 6: 1 1 . Alzoo gy lieden houd het daar voor, dat gy wel der

zonde dood zyt , maarGode levende zytin ChnftoJefu onzen Heere. 12..Dat
. dan de zonde viet en heeifchcm uwfterflyk lichaam , omhaar te gehoorzaamen bt

debegeerhkheden des zelvenluhaams. Immers moeft men , als wedergeboo.-

rene door Gods Geeft, toonen, dat men verloft was van de macht der zon-

. den. Immers moeft men leeven als zulke menfehen,, die door Chrifti

liefde werden gedrongen: als die dit oordeelen, dat indien éen voor allegeftor-

vents, zydan allegeftorven zin, op dat degeene die leeven
K

, met meer haar zei*

ven zonden leeven : maar dien , die voor haargeftorven en opgewekt is. 2 . Cor. 5 :

14., 15.

Ik weet wel , dat men denkt en Zegt : Wy zyn alle onvolmaakte men*
fchen, en men kan zoo niet leven. Maar die onze onvolmaaktheyd kent,

kaa onzen icbuld niet verfchoonen, maar wel vergrooten-, om dat.wy

door ons eygen fchuld onvolmaakt zyn geworden. Doch ook des niet

tegenftaande, heb ik wel menfehen genoeg gefien, diedeeze deugd mee-

fterlyk konden, en die het onze Gereformeerde af wonnen; menfehen,

die zig zeer verftorven toonden aan haareygen zeiven , om te leeven voor

denHeere. En boven andere, moeftenzoo doen de Gereformeerde, de-

welke daar van Confeilie doen , in de eerfte Vrage , als ze belyden dat haa-

re gelukzaalige Trooft daar in leid: dat ze niet haar zeiven, maar Gode.en

den Heen Chrifto eygen zyn. Ja dat ze hem eygen zyn , na lichaam en na

ziele. Gelukkig was onze Kerke, indien men dit zoo konde vinden in het

leeven, en in den handel en wandel onzer Bel yderen!

Maar hier hapert het ons. Daar is wel een Lichaam met handen en

voeten : doch daar en is geen Geeft in. Dit nu hebbe ik voorgenoomen
voor tegenwoordig te toonen. En alhoewel ik my zelve weynig vrucht

vandocde lithaamen en menfehen belooven wil; zoo zal het nochtans

konnen dienen tot nader opwekking, van de geenedie reeds levende zyn

:

of het ook een middel wierde om den dooden te doen zun , datze dood zyn

!

II. Deel, i ON
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ONDERRICHTING.
Ommiditmetvrugten ordre te doen begrypen, zal ik u eerft toonen

dat wy gekomen zyn tot de gedaante van een Lichaam j en dan ten tweeden ,

dat 'er in dat Lichaam geen Geeft is.

'il. Vooraf zy dan gefteld, dat 'er door de Reformatie, een gedaan-

tevaneen lichaam is voortgebracht, uyt een totale of algemeene dood,
de welke in de Roomfche Kerke geweeft is, indejaaren 1300, 14.00, en

1500. In die tyd kon de Kerke niet anders werden aangefien, als dood.

Want ( 1 ) Jefus, die ons leven is , Col. 3: 4. was uyt de Roomfche
Kerke, hoefeer hy ook aldaarmochte genoemd, en, als aan het kruys

hangende , vertoont werden. Echter en was Jefus onder haar niet.

Wantzy hadden zoo veele Byvöegzelen, en zoo veele Zaligmaakers

,

büytenenbehalvenjefum, datze, onder al die Aflaten, Sanëte Mariaas,

enz. den Zaligmaakei/ zelfhadden verlooren. En op dat ze egter een Je-
fus zouden fchynen te zoeken , zoo verzon men de Tranflubftantiatiej

daarze dan een Jefus pi aatfelyk en lichaamelyk meenden te hebben, en
ondertuflehen een ftukjen broods, in de plaatfe van Jefus, in de mond
fteekende, den Heerejefum zelver miften. (2 ) Ook was 'er de goede

Ordre van het Lichaam Chrifti niet meer te vinden, en de beenderen la-

gen hier en daar verftrooy t. Men verzon dan daar tegen een andere Or-
dre; en aldus kreeg men onder haar Paufen, Cardmaakn, Patriarchen ,

-Aards-biffchoppen , Bijfchoppen , Canomken , Priejlers, en dan noch zeven
minder Ürdres. In diervoegen , dat de geheele weerelt daar over nog
verwondert ftaat,, en dat natuurlyke menfehen dit uytterlyke lichaam,

onder het Pausdom , zoo pryzen. Boven dit was 'er in het Pausdom

{ 3 ) eengroote dorrigheid, en die dorheid vertoonde zich in die fuper-

ftitieufeuytwendige middelen, als in haar AgnusVei, Crucifix, Olyfel,

Wywater, een Man met uitgebreede armen, aan het Kruys, en al die dorre

dingen meer. Want de Geeft was uyt de Roomfche Kerke weg. Ook
.vertoonde zich de dorrigheid in het Pausdom, door het opzoeken van
eenandere Hoofd der Kerke. Zoo was dan het leven weg, want.' ge-

maakte hoofden op den romp gezet, geven geen leven.

Maar wat gebeurt 'er, terwylede Kerke in dien ftaat was? Daar komt
een Reformatie, en men leert dat de Heere Jefus alleen de Zaligmaker

is, volgens Act. 4: 12. Joh. 14:6. iTim.2: 5. Men zegt dan: De za-

ligheid isgeen anderen , en men leert met eene , dat 'er geen Tranfiubftan-

tiatieis, uy t de welke voortkomt een lichamelyke vereeniging: maardat
de vereeniginge vanJefus met zyne Kinderen is geeftelyk, en dat die beftaac

in een mededeeling van den Heere Jefum, Godt en menfeh aan onze
.ziele door het Geloove.

Aldus begonnen de Beenderen by een te komen : men verwierp dan de

fPaufen, Cardmaalen, en de gantfche Roomfche ordre, en men bracht in

de Kerke Herders ende Leeraars , en zooquam elk been by het zyne.

Daar quaamen ook Zenuwen aan het Lichaam, en Aderen, en dat

was de leere van deallenthalvige genaade. Waar uyt alle de Rivieren van

heyligheid voortquaamen , waard-oorook de zwakke wierden verfterkt,

de bedroefde wierden getrooft, en de weg ten leeven ontdekt. Daar
vvierd doe verkondigt, de fonteynegeopentvoor het huys Davids, en voor de

Inwoondersvanjerufalem Regende zonde en tegen de onreynigheyd. Zach. 13: 1.

Daar wierd het volk genoodigt tot een vette maaltyd, een maaltyd van

reynen
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reynen wyn , van vette vol mergs , van reyne wynen die gezuyvert zyn. Jef.

25:6. Daar hoorde men van het Brood des Levens, Joh. 6: 35. en van
het Levende Water , Joh. 4: 10. en 7: 37. 38. Maar het was altemaal

Hechts in de Lecre. Dus was 'er dan een Lichaam met Beenen, Zenuwent

Vleefch en Vel-, en wildede Heerejefus, die het Hoofd is, daar by ko-

men, om leevendigeGeeften te zenden indieLeeden, dan was de Kerke
geholpen.

1 1. Doch hier {laat het nu : en daar is geen Geeft by de Leere. Dus
kon de letter niet leevendig maaken, maar wel dooden. 2 Gor. 3:6. En
hier door zyn veele onder ons veel doodiger , als zommige Papillen.

Nier dat ik daar meede zeggen wil, datditzoogeweeftis van den be-

ginne der Reformatie , en dat men daar door het goede en groote werk der

Reformateurs zou vernietigen. O neen , die hebben wel en het haare

gedaan } maar het is Gods difpenfatie , dat hy gelieft heeft te formeeren een

Lichaam zonder Geeft.

Ik wil ook niet zeggen , dat de eerfte Reformateurs zouden geweeft zyn
zonder Geeft. Dat ook niet. Maar men moet onder de Reformateurs

d'eenen van den anderen leeren onderfcheyden. Want daar waaren 'er

indien tyd, die door de Reformatie maar zochten ontflagen te werden

van alle banden: en deeze verkreegen daar door haaren naam van wilde

Geuzen. Andere zochten flechts door de Reformatie, hare klauwen te flaan

in de Papen-goederen, om zig zelven alzoo te verryken. En als ik dit

zegge, dan moet men de goede van dien tyd niet te na fpreeken, of ver-

denken. Nademaal men uyt haare fchriften genoeg zien kan, datzewaar-

lyk des Geeftes Chrifti zyn deelagtig geweeft.

Ook en wil ik niet zeggen, dat 'er nu geen Geeft in onze tegenwoor-

dige Kerke zyn foude. Maar ik wil alleen toonen, dat 'erjin onze Kerr

ke, in't gemeen aangemerkt na haar tegenwoordigen zwier, geen Geeft

te vinden is, en dat het nu tyd is om te roepen, uyt Pf. 12: 2. Behoud,

o HEE R E ! want degoedertieren ontbreekt : want de getrouwe zyn weynig

geworden onder de menfchen kinderen.

1. En dat 'er onder ons gebrek van een leevendigmakenden Geeft is,

kan men zeer klaar bewyzen , uyt de algemeene bywooningen der men-

fchen. Want, waar vind men doch een menfch, dewelke verloochent is aan

zich zelven? waar zyn ook huysgezinnen, die enkelyk werken om maar

Godtteverheerlyken? En ziet men op allerley , zelfs Kerkelyke, Ver-

gaderingen en Collegien : Waar word 'er ergens van Jefusgefprooken?

Waar leeft de Heere Jefus in de by-eenkomftenr1 Men kan in geen ge-

zelfchappen komen, of men moet verbaaft ftaan , dat men het ziet ; en

men mag met verwondering vragen : is dit het Folk , daar de Heere

Jefus onder woont? Want men eeten drinkt flechts, men vermaakt zich

met fotgeklapengekkernyyEph.tj-.q.. Men is weeldrigin zyne bedriegeryen.

2Petr. 2:13. Men acht de daaglykfche weelde tot zyn vermaak, vers 13.

Men drinkt gezontheeden tot eygen ongezontheid, en tot ontftichting

van de tedere in den Lande. En is 'er een Predikant by, die doet ook
zoo. Ja men houd zich vremd , als men niet mede-loopt , enmenlaftert

degeenedieons niet volgen. 1 Petr. 4: 4. Een klaar bewys, dat 'er in

het Lichaam van de Gereformeerde Kerke , geen Geeft is.

2. Men kan het zelve ook afneemen , uit die groote ongevoeligheid, de

welke in onze Gereformeerde Kerke befpeurt werd. Zoo dat men wel te

regt mag vragen , of 'er wel ergens ongevoeliger Volk, als onder de Ge-

reformeerde gevonden werd. Immers werd van het woord Gods ge-

i 2 tuygt,
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tuygt, dathetzelzeis levendig ende kragtig, endefcherp-fnydende dan eenig

tweefnydendefweerd, endegaat door tot de verdeelmge der ziele , ende des geejls-.

ende der ffamenvoegfelen , endesmergs, ende is een oordeelder der gedachten, en

der overleggingen des herten. Maar waar werden de Gereformeerde meru

fchen , door dat krachtig woord bewoogen tot afftand van het quaade , en

tot behertiging van het goede? Men ziet in den men ieh meer beweeging,

dooreenftuyverfchadeofprofyt, als door het toepaffen van de krachtig-

. fteSchriftuur-plaatzen.

Boven dit zyn de kaftydingen Gods zeer fcherp over ons geweeft, en

men mag dikwils denken, dat Gods hand zwaarop ons is nedergedaalt , als

de bedreygingen niet magtig waren, omonstotheyligheid te beweegen.

Van binnen en van buyten , en in allerley bezoekingen heeft de Heere

ons beproeft. Maar het en heeft niet konnen helpen. Ten laatften zond
de Heere, dien magtigen vyandinhet hertevanons Land, zelfs tot in deze

Stad, ja, tot in het herte van Holland. En daar door liet de Heere onder
ons branden , moorden , vrouwenlchenden , en wat al hebben onze oo-

gen niet gezien? Het is waar, wy en zyn noch niet geheel uytgeroeyt.

Doch dat is gefchied op dat wy ons mochten bekeeren. Het is ook waar
enonsnöchwonderlyker, dat de Kerke noch bleef in haren ftaar. De
zelve wierd nergens in verhindert, maar ook nergens in gebetert, Na 15

a 16 maanden fuk keling, kregen de vreemde machten patent, om we-
derom heen te gaan. En by die gelegentheid leiden wy ons uyt, om te

verneemen wat 'er van des Volks bekeering geworden zoude : Maar
eylaasl het bleefen is noch even ongevoelig. Daaren werd niet een kant-

je, niet een hayrtje, niet een fteentje afgelaten. Daar en werd niet een

deugd geeftelyker, als te voren betracht, en elk blyft even ongevoelig:

tot bewys van onze geefteloozen toeftand. En, omdit noch wat nader

teontleeden.

(^1) Daarisonderonseengeeftelykeverftoppinginonzeooren. Want
wy hebben oorenomtehooren. Maar, alhoorende, hooren wy niet , en wy
en verdaan de waarheid niet , zoo als men die moet verftaan. Matth.

1 3: 9, 1 3 , 14. Wy en vatten den geeftelyken zin van de waarheid niet :

zoo dat van ons is waar geworden , 't geene ftaat Jef. 6: 9, ie. Hoe-
rende hoort, maar en ver(iaat niet y en ziende ziet , maar en merkt niet . 10.

CMaakt hethme dezes Volks vet, en maakt hare oogenzwaar , enjluyt hare oogen,

op dat het met en zie met zyne oogen , noch met zyne ooren en hoore , noch met zyn

herte verfia , noch zich bekeere , en hy hetgeneeze.

(2) Wy en hebben ook ( volgens dien zelven text) geen oora om re

zien het licht van de Zaligmaakende waarheid , en de kracht die daar in

fteekt ; om ons vry en vroom te maaken. Men leert wel by ons dat'er geen

Tranffiibjlanttatieis , men gelooft ook, dat Jeius de Zaligmaker is. En dan
meent men dat men ziet , terwyle men is blind. Want (A} wie ziet enkend

zichzelvenwdy by het heilig Licht, datGodis? Pf. 27: 1. joh. 1:4—9. en

8:12. eni2: 35,36,40. Wiefpiegelt zich aan Chriifus, omtezienofmen
ook zoo wandelt, gelyk hy gewandelt heeft f 1 Joh. 2: 6. Is het niet re

beklaagen , dat een Papift , om dat hy biechten moet, meer kennifie van

zich zeiven heeft, als onze Gereformeerde, die daagelyks voor Godtbe-

hoorden te biechten ?

(B) Waar is ook de rechte Kermijje van Godt? Want indien onze Chrifte-

nen Gods heerlykheid kenden , zy zouden dien God vreezen. En waar is

doch de vreeze Gods ? Indien zy voorts Gods wysheid kenden , zy zou-
den haarop Godt verla aten. Indien zy zyne goedheid kenden , zy zouden

hem
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hem akytpryzen en minnen. Indien zy zyn Bevel-magt kenden, zy zou-

den hem gehoorzaamen. Indien zy Gods Algenoegzaamheid zagen, zy
zouden hem alleen minnen , en alle liefde tot de Schepzelen verminderen.

Indien zy Gods Almagtige werkzaamheid zagen, zy zouden zichzelven
van hem laaten bewerken.

(C) En wat kenniffe zoud'er doch onder ons weezen? Demenfchen
weeten geen onderfcheid te maaken tuiïchen het goede , en tuflehen het

kwaade, tuflehen het reine, en tuflehen het onreine. Ezech.4423. En
hier door kieft de menfeh het eenevoor het andere, het Aardfche voor het

Hemelfehe, hetzienelykevoorhetonzienelyke; tot een klaar bewysdat
de menfehen onder ons geen oogen hebhen , en als ongevoelige zonder

Geeft zyn.

(4) Ook blykt de verflropping onzer geeftelykeDeelen, om dat onze
Chriftcnen geen geeftelyken Mond betoonen te hebben. Daar werdt gezegt,

Jef. 40:9. OZion-, gy verkondigftervan goede boodfehap , klimt op eenenhoogen

berg: OJeruzalem , gy verkondigjler vangocde boodfehap : heft uiveftcmme op

met macht, heft ze op , en vree(i niet , zegt den Steden Juda, Ziethierisu-zve

God. En indien de Heere onder ons wrocht; hy zoude fcheppen devfncht

der lippen. Jef. 57:19. VeHeeregaftefpreek.cn: der boodfehappers van goede

tydingenivaseengrooteheirfchare. Pf. 68:12. Maar waar toonenwy, datwy
monden hebben ? Waar fpreeken wy veel van Gods waarheeden ? W aar en

wanneerverteltmenwatGodtaanonze^/e^e^wto/it? Pf.66: 16. Wie
doenzulksin haarebinnen-kameren ? Wieonderde fchaare, enindeme-
nigte. Waardoetmenditopdemaaltyden, zoodatmenzynenhuisweerd
betaale zyn e koften , door een ftichtelykgefprek, na'tvoorbeeld vanden
Heere Jefus. Luc. 14.: 7— 35. Wazrkomtmen tot beeter tezaamen. 1 Cor.

11:17. Waar zyn deBruiloften gericht na Jud. 14. en Joh. 2. Waar zyn

in onze gezelfchappen woorden, die genade geven , dien die ze hooren. Eph.

4:29. Gyzelfzyt myn getuigen, enikvraageu: is 'er niet eendiep ftil-

zwygen van Godt in onze Vergaaderingen f Ja , ik zal meer zeggen. Men
fchaamt zich dat men van Godt en zynezaake zoude fpreeken. Zouden
Princen, Graven, Staten, en Heeren , met malkanderen van Jefus en

zyne liefde fpreeken , dat zoude het fchande zyn. Zoo verre zyn wy al afge-

dwaalt van Davids voorbeeld. Pf. 119:46. En wat nood was 't indien niet

zelfs de Voorgangers der Kerke hier ontrent fchuldig waaren ?

(5) Wy hebben daar beneevens ook geen Handen die het goede werken.

De Hand des Geloofs moeftjefum aangrypen, Joh. 1: 12. Col. 2:6. Jef.

27:5. By dat aangrypen moeftenkoomen de goede werken. Jac. 2. Het
geloovemoefte werken door de Liefde. Gal. 5:6. Maar waar zyn hier de-

handen werkzaam < Was het zoo , men zoude dan Weduwen en Weezen
bezoeken j arme lieden helpen, zelfs in haare kwaaien verbedden , hand-

reiking doen. enz. Ja zegt men: zy (linken zoo , het is voor haar ziek-

bedde zoo walgelyk. Maar hadden wy Chriftelyke handen , wy zouden

dat ongemak, dienftank, die walglykheidwel haafttebooven koomen ,

en men zoude haar na Chrifti voorbeeld wel zelfs aanraaken, en helpen.

Doch waar zyn zulke handen onder ons? Waar blyven ook alle onze an-

dere handen tot alle liefde-werken ? Wat doet men ten goede van Godten
zynezaake, met de macht, met het gezach , met onze authoriteit, met

onze gezondheid, die een ieder na zyn ftaat van Godt heeft ontfangen ?

Wat voordeel krygtjefu zake daar door? Zoo hebben wy dan handelooze

handen, en wyengrypennietaan, 't geen aan te grypen was ; men meent

dat men Jefum heeft aangegreepen, en men bedriegt zichzelven. Wantin
i 3

Chrifto
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Chrifto is den Geeft des leevens , Rom. 8: 2 . en die Geeft maakt de rechte

Chriftenen leevendig. Joh. 6: 63. 1 Cor. 15:4,5. 2 Cor. 3:6.

(6) En, noopende het Herte , men mag vanonsheedendaagfchChrt-

ftendom zeggen , dat men een herte zonder herte heeft. Davidzeideeens

Pf. 1
1
9 : 3 2 . Ik zal denweg uwergebooden looien, ahgy myn herte verwydet zult

hebben. H y zeide ook aldaar vers 1 o. Ik zoeke u met myngeheel herte. Maar waar
doet men onder ons zyne plichten, met een ongeveinft,met een levendig.met

een geheel herte? waar is' er een hertelyke liefde tot Jefum?Geeft gy Chrifte-

nen wel een duiver voor hem ten beften? wilt gy wel om zy nent wille een ee-

nige gunft van menfehen derven f Immers werdt nu ons verkondigt de Ver-

wyddmg des herten, door de vergeeving der zonden, door de overvloe-

dige verrykking van zyne kennifle, door den overvloed van zyne vertroo-

fting, jef. 60/5. en door het bekent maaken van zyne weergalooze liefde,

met een uitgebreid herte. 2 Cor. 6:11. Maar waar is ons herte verwyddet,

in vreugd en blydfehap? Wie loop daar door te vlytiger in den weg van

Gods gebooden .? Waar doet men zulks booven de weederpartyen , die de

rechtveerdigmaakinguitgenaadebeftryden .? En wie toont doch dat onze

Leere, booven haare Leere krachtiger is , om ons tot hooger deugden aan

te zetten? Men heeft dan onder ons een herte, engeenherte.

(7) Verder blykt onze ongevoeligheid, uit ons leevenloos gedrach,

ontrent de dingen die onze natuur teegenftrydig zyn. Paulus zeide eens Rom.
12: 2. Dat men moet beproeven, welke de goede, en welbehaagende , en vol-

maakte wille Godes zy • en Rom. 2: 18. Phil. 1: 10. Dat men ook moet be-

proevende dingen, die daar van verschillen- Even gelyk een leevendig lig-

chaam bekent werd te leven , om dat het de koude gevoelt , de ftank riekt,

deflaagenontvvykt, enz. Daar in het teegendeel een dood menfeh, geen

vorft, geen lucht, geen ftank, enz. toont te merken, brengt een dood
ligchaam in de koude , op een ftink-plaats het zal nergens van weeten. En
zoo blykt ook onze geeftelyke ongevoeligheid ; om dat onze heedendaag-

fche Chriftenen, geen gevoel ofwalging betoonen van zulke dingen, de
welke de waare genaade teegen zyn. Want wie is afkeerig van den ftank

der zonden.? wieontwyktzulkeverlydendegezelfchappen .? wie haat den
rok die met vleefch befmet is ? wie heeft een walging van zich zelven .? Men
meent dat alle onze geeftelyke ftryd is teegen de verdoemen iffe, en men
en denkt niet dat men moeft ftrydenen afkeerig zyn van de zonden , de oor-

zaak der verdoemenifïe.

Hiervan daan komt het ook, dat men zoo gemeen omgaat met allerley

flag van menfehen. Niemand fchynt te weereldfch, teaardfeh gezint, te

ydelte zyn om met haar te verkeeren. Ja men trouwt zelfs, en gaat dat

nauwe Verbond aan met de ongeloovige en met de weereldfche menfehen:

men verzwaagert zich aan zulke, welke God niet en vreezen, en die ter

contrarie zelfzomtyts zyn afgoodifch van Religie. Magiftraaten laaten de

Afgodery ongevoelig toe. En zoo volgt een ieder den gemeenen loop. Ziet

gy dan wel , dat men ongevoelig en daarom dood is , om dat men geen af-

keerigheid toond van de dingen, de welke zoo zeeronsgeeftelykleeven

teegen zyn.

(8) En wat moogen wy veel fpreeken van onze ongevoeligheid,ontrent

dingen,de welkeons teegenftrydig zyn. Daar is in ons een Leevenindezon-
den,de welke onze gelukzaaligheid,en ons geeftelyk leeven,zoo zeer teegen

ofcontrarie zyn.Wantelk leefthem zelve,ofmen leeft aan de pracht,en dat

ziet men in die weereldfche kleeding , difcourzen , beftellingen ontrent ons

huis en ander huisraad. Men ziet het in dat vermaak, 't geen men betoont

t
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hebben in de weereldfche gezelfchappen , men ziet het in het bezorgen
-an het vleefch, totbegeerlykheeden. Rom.15: 14.. Gal. 5: 16. Eph. 2:3.

The(T.4:5- 2 Tim. 3: 6. Tit.2: 12. en 3: 3.2. Petr. 2: 10. en 3: 3. Judei6.
8. Men ziet maar na onze gemakkelykheeden, vermaak, lekkerny, na
igen profyt, en na al wat dient tot de grootsheid des leevens. 1 Joh. 2: 16.

(9) Ja onze doodigheid is alzoo verre heen geraakt, datv/yalyfo»ib»»

door een poel van honderden van ergerlyke daadem Want wat is onder ons
niet al ftank van overdaad, van drinkery, van braflery } wat al ftankvan
inkuisheid, en andere ongerechtigheeden onder ons : wat al ftinkende

uitwaazemingen riekt men niet al in onzen gantfchen wandel? Hoe Hin-

ken niet wel die vink Reedenen , de welke uit onzen mond gaan. En aldus zien

\vy aan alle kanten de doodigheid en het verderf irt onze Kerke.

Voorkooming, van eemge Teegenwerpingen.

tk weet wel , dat men zich flatteert > om dat 'er noch zoo veele levendi-

ge Chriftenen onder ons zyn. Maar (1) dat kan nietbaatendegeenedie

ondertuffchen dood zyn. Ende (2) die levende daar men op roemt, zyn
meededoor haaren ommegang onder de dooden, byna zoo dood, als de
dooden zelf. Even gelyk de leevende, die by de dooden leggen , mede
kout en den dooden gelyk werden. En eilaas ! even alzoo werden wy in het

geeftelyke kout , in de liefde tot Godten onzen naaften. £3) Boven dit,

zoo werden de geene die noch leeven, door het groot getal der dooden,

die^ms geduurig in de weg leggen en ergeren , in haaren loop der Godza-
ligheid verhindert. En (4.) de geene, daar noch eenig geeftelyk leeven

in is , die werden ziek van den ftank der dooden. Zoo dat ze door al die

fchandaalen en ergerniflfen meede werden afgetrokken , en als heenen weg
gefleept. Aldus werd men ydel met de ydele lieden. Men werd ziek en

legt ophetaffterven, door den ftank der zieke en dooden. Endus verlie-

zen wy het geeftelyke leeven onder ons.

Voorts zegt men hier teegen : wy en zyn noch zoo dood niet als de Pa^>

piften , en wy hebben noch het ligchaam van een goede belydenifle , en bee-

terbeftier der Kerke, als zy hebben.

Maar ik antivoorde, gelyk zeeker Paap eens zeide: „ Wacht, laat die pot

,, ook eens zoo lang te vuur gaan als de onze, zyzaldanalzoovuylzijn

„ en alzoo wel aanbranden als de onze. Soo zeg ik ook eèrfi , wy zijn

al dood , wy zullen wel haaft van een vallen j en Zelf aan de leere 2ai

het ons ook wel haaft beginnen te haperen. Maar (voor het tweede) wy
moeten ook weten , dat het Antichrifiendom ook is in de Seeden. Siet

boven pag. 7 5. En dat verval in de Seeden is niet minder onder ons, als

onder het Pausdom. En hoe zeer het onze Leeraars ook trachten by een

te houden, zoo zal doch alles te vergeefs zijn : het goede vleefch zal

zich zelven licht noch wel eens ten laatftenfepareeren. ( Dit feg ik nietom
een onbehoorlijke affcheydingvoortefpreeken.) En dan zal het anderver-

dorven vleefch wel haaft dor en droog , enten laatften verworpen worden.

Maar waar komt dit quaaddoch van daan?

Oorzaken van deze Doodigheid.

1. De opperfte Oorzaak hiervan is, de wijzeen over-heylige Beffcie-

ringdes Heeren, dewelke na zijne fouvraine wil, noch geen geeft en

keven heeft gelieven te geven j ende die den zelven Geeft zal uytftor-

ten
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ten en in zulken mate, als het zijn Goddelijke genade fal wel geval-

len.

. 2. De onder-oorzaken zijn, (i) om dat de Reformatie van den vlee*

fchelyken menfch qualyk is opgevat , voor een reformatie alleen in de

JLeere, en niet in de Zeden-, en zoo als het doe is opgevat , zoo begrypc

jnen het ook noch tot den huydigen tyd toe. En daar door behouden \vy

wel een lichaam der waarheyd in de leere : maar men ftaat niet ge-

noeg na de verbetering in de Zeden , de welke zoo verre boven der Heyde-

nen deugden moeden uytfteeken , als het Chriften heerlij k licht verfchilc

van de Heydenfche duifternifle. Dit nu was niet te begrijpen , zonder

den levendigmakenden Geeft.

En om dit noch wat nader uyt den grondop te halen, zal ik eerfi aan wij-

zen, hoe het voorde Reformatie in het Pausdom toeging, doemendaar

zag dat de Geeft de Kerke hadde verlaten. En dan tentiveede aanwijzen,

waar in de Reformatie om dat gebrek te herftellen , te kort is gebleven.

By voorbeeld

,

I. A. Wy leeren, dat de Heere Jefus zijne Kerke regeert, door zijif

Woord en Geeft. Als nu de Heere geen Geeft beliefde te geven , zoo
zag men wel dat de Kerke in duygen zoude vallen , en daaruit heeft men
in het Pausdom verzonnen een Paus, enz. opdat'ereener^mwgmocho
weezen, de welke quam inde plaaatze van de regeering door zijn woord en

Geeft.

i
B. Wy verftonden dat een ieder zijn beroep moefte doen , met een

geeftelijk herte : volgens Phil. 3: 20. 1 Cor. 2: 15. Gal. 5 .-25. maadNien
befpeurde dat die geeftelijke betrachting van ons beroep , en in onzen
gantfchen wandel weg was. Men verzon dan eenige Kloofters , daar men
leefde zonder beroep , op dat men het herte mochte hemelfch houden.

C. Men wifte dat de ware aanroepers den Heere moeften aanbid*

den in den Geeft en waarheyd. Joh. 4,: 24. Als men dan bevond,

dat een menfch door veele verftroijingen van gedachten , en door

eyndelooze aftrekkingen van zinnen wierd afgeleyd van de geeftelijk-

heyd in het bidden , zoo verzon men in het Pausdom een man aan het

kruis gehangen, voor welkers afteekening men zijne gebeeden tot God
zoude zenden, om alzooden menfch in aandagt te houden.

Dus begreep men het in 't Paufdom, doe men zag dat de Geeft uyt d«
Kerke geweeken was. Laat ons nu verder eens inzien , waar in de Re-
formatie in dezen te kort fchiet.

II. Als nu de Reformatie het voornoemde gebrek zoude herftellen,

zoo heeft men wel den Paus en zijne andere Ordres verworpen. Men '

ftelde Leeraars 3 Herders , enz. in des zelfs plaatfe. Men verwierp ook wel
het Kloofter leven , enmenzeyde: men moet Godt dienen elk in zijn be-

roep. Men verwierp ook wel en te recht , die uytwendige Beelden , 't

zy gefchildert, of gegooten, en men leerde dat men God in den Geeft

moeft dienen. Alle deze dingen waren wel, maar echter nietgenoeg. Want
wy hadden daar door noch niet het geene het Pausdom hadde gezien »

dat haar ontbrak, en in welkers plaats die eerfte dingen waren ingevoert.

Want
A. In de plaatze van den Paus , moefte gekomen zijn Chrifti Geeft.

Pfalm 14,3.10. Joh. 14,: ió.en 15: 26. en 16. 7.Gal.4:6. Rom. 8:9. en 8: 15.

Aft. 2: 17, 18, 39. Jef. 59:21. Éph. 4:30. Om dat alle order, zonder Geeft

maar disorder is.

B. In de plaatze van het Kloofter leven , had men zijn licht moeten Ia-

• • ten
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ten fchynen voor den menfche, op datze onzen goeden en geeftelijken

wandel zagen, en Godt die in den Hemel is verheerlijkten. Matth. 5:

16. Men moeft malkanderen hebben aangemerkt:, toe opfeherpng der Liefde

en dergoede werken. Hebr. 1 o.- 24.

C. En in de plaatze van het gefchildert Beeld van den gekruyfehten >

moeite gekomen zijn het befchouwen van de heerlij kheit des Heeren, om
na het zelve Beeld ingedaante verandert te werden , vanheerlykheidtot heerlijk-

heyd , als van des Heeren Geeft. 2 Cor. 3:18.

D. Zoo heeft men ook wel dé Biecht verworpen , en men heeft vergee-

ten voor Godt te biechten, men laat na zich zelvennauw te onderzoeken*

waardoordan komt een korft over onze confeientie. En een Gereformeerde

met de naam zonder Geeft, verfchilt heel weynig van een Atheifi in de
praktyk.

(2)Behalven deze oorzaken, van onze geefteloozen ftaatin de Refor-

matie, is'cr noch een andere geweeft. Namelyk,het gevoelen van de Geejl-

dryvers. Hier was cenJanvanLeyden, daar een DavidJoris, enginseen

KnipperdoHwg. W elke lpraaken van een licht van binnen, en van dat vonk-

je dat men moed: opwekken en navolgen, zonder te zien ofhet met Gods
woord overeen quam of niet.

Het welk gevoelen, als dwaas, men heeft moeten tegen gaan , om
dat wy geen ander Geeft erkennen , als de welke over-een-komt en gepaart

is met het woord: JeC 59: 21. Gal. 1:8. enz: Doch haare dwaling gafocca-

zie , darmen degeene, de welke van den Geeft fpraaken , (fchoon men
die bepaalde en beproefde aan Gods woord) voot Geeft-dryvers uytmaak-

te : en dit heeft veroorzaakt dat men aan d'andere kant overfloeg , en

maar aan een dienft zonder Geeft is blyven hangen , en men heeft bedagt

,

dat al onzen dienft door den Geeft moeft werden verricht, zoud de zel-

ze Gode konnen behagen.

( 2, ) Een derde oorzaak is , dat men de letter-kennis aanziet voor den

dienft in den Geeft , en dat men voor ware Chriftenen aan ziet , de geene

die maar wat van de Religie en Godzaligheid weeten te praaten . Maar de

Geleerfte zijn dikwils de Verkeerfte. De verborgentheyd des HEE-
REN, is voor degene diehem vreezen; en zyn verbond om hen [die] bekent te

maken. Pf. 25: 15. En Godt openbaart wel den kwderkens , het geene hy voor

den wyzenenverftandigen verborgen heeft. Matth. 11: 25,26.

(4) Ook doet in dezen veel quaad, dat men voor een geeftelyken wan-

del aanziet, als men is een negativ Chriften: dat is, als men geen vloek-

aart ,
geen fweerder, geen meyneedige, geen dronkaart, geen hoereer-

der ,
geen onrechtveerdige , geen leugenaar oflafteraar is. En men gaat zelfs

zoo verre , dat men geen menfeh. acht quaad te zyn , of hy moet het zelve

met veelequade daden, een tijd langtoonen. Maar, hoe kan iemand een

goed Chriften zyn , daar men in hem niet het minfte teeken van een goed

Chriften ziet?

Dus gaat men regel recht tegen onze Religie aan. Want onze Leere

is , dat wy alle verdorven en van natuure kinderen des toorns zyn. Zoo
lang dan , als men in den menfeh geen teekenen van verandering en

van vernieuwing ziet , zoo lang moet zoo een blyven onder de

fufpicievaneenquade. Want daar men geen quaad, en ook geen goed

in iemand ziet , daar blyft het vaft , dat zoo een menfeh gewislyk quaad

en verdorven is. Wantalsdeverdorvcntheidwas overwonnen, dan zoud

men het goede noodzaaklyk moeten konnen zien.

Tegenwerping. Ik weet wel dat men hier tegen wil inbrengen, dat men
JI.Deel k al-
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altyd na denaard der liefdemoet oordeelen. Maar dat komt hier niet te

pas. En dat geld alleen, als men tegen iemand een quaad herte heeft,

ofwraakgierigzoudzyn: maar dat en komt niet te pas in het ftuk van ge-

neezing. Want dan moet men het quaad inzien, in zyn rechte natuur,

opdathetgeneezenwerde. En zoo is men hier fchuldig (zal men hec

quaad van geefteloosbeid géneezen ) natefpeuren, waaruyt ons gebrek

van leven in het ftuk desdienfts van daan komt. En daar van is , onder

anderen, d'oorzaak dat men een menfeh voor vroom houd, als hy geen

ergerlyk zondaar is.

En dit quaad is te grooter geworden ; wanneer de Leeraars ook zoo een

oordeel gevelt hebben , en daar op zulke menfehen tot Ledematen aan-na-

men, als ze maar geen groote zondaars waren. Het geene dan een occa-

ziegaf, omtedenken, dat 'er aan zulke menfehen geen dingen ontbraa
r

ken, dewelkein een levendig Lidmaat Chrifti vereyfcht wierden. En
dat was de oorzaak, dat men naliet te zoeken na een recht geheyligt en

geeftel yk herte. Dit zyn de vruchten, als men iemand, de welke werelds is in

huyfen, inkleedig, in tafel, enin zyn gantfehen wandel, tot Ledema-
ten anneemt. Want zoo een Lidmat denkt, indien de werelds-gefint-

heid, indien de gierigheid , enz. zulk een groote zonde ware, de Pre-

dikant zoudemy geen Lidmaat maken} en aldus bedriegt de menfeh zich

zelven met valfche overleggingen.

'tlswaar, men wil dit zoo wat bewimpelen , en men zeyd : men
geeftze de Sacramenten onder de conditie , dat ze van binnen Chri-

ftenen zyn , én dat ze inwendig zoo zyn , als ze haar uytwendig ver*

toonen.

Maaropdieconditienvaltal vryveel te zeggen. Want, hoe kan ie«

mand die uytwendig quaad, en zondig fchynt , het Sacrament ontfan-

genop die voorwaarde: Indien gy inwendig zoo zyt , gelyk gy u uyt-

wendig vertoont. Want hy vertoont zich uitwendig quaad. Zalmen
dan iemand het Sacrament geven, op die conditie, indien hy inwendig

zoo quaad en zondig is, als hy zich uytwendig vertoont ? Op zoo een

conditie mag men niemand het Sacrament geven , die men ziet dat zon*
dig van wande! is. Zoo lang men ziet, dat ze zyn wereltfche men-
fehen, dat ze zyn gierigaarts , dat ze hebben quaademaximen en gron-

den; of dat ze- leven in twift enz. Ja datze opftuyven tegen haren Be-
itraffer.

Maar zegt men, dat is maar een voor-by^gaande daad, en zoud men
daarom een menfeh veroordeelen ?

Doch hoe f Is werelds gezintheid , is de gierigheid een voorbygaande

daad? Ofmoet ik oordeelen, dat de geene die niet en twilt, daarom een

Chriften is ? Het kan zyn , dat hy geen occaiie heeft om te twiften , ofom te

rooven, te kilteren, enz. En moét men daarom oordeelen, dat zoo een

menfeh een goed Chriften is , om dat hy in deze en geene quaden niet

en leeft? Neen, neen, men kan -geen Chriften zyn, of men moet iets

hebben, waaruyteen Chriften rebennen is. Vind men dan een menfeh

,

de welke in eenige zonden leeft, en die als hy beftraft werd, toornig

werd, en daar tegen opftuyft, dan kan men van 't inwendige niet veel

goedsoordeelen j en zulke daden kan men onder het voorftel van een voor-

by-gaande zonde , zoo makkelyk niet verfchoonen.

Maar (zegt men verder) ik zie wat goeds in dezen of gecnen men-
fche , om dat hy noch trek heefttot de Kerke , en tot het gebruyk der Sa-

cramenten.

Doch
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Doch (zegik) gyen hebt des menfchenherte noch niet gezien, ende

en weet niet, uyt wat grond de Kerk en 't -Avondmaal van hem gezogt
werd. Gyzoud dat beter kennen, indien men gezien had, dat zulke men-
fchen, om da Kerk en om het Avondmaal, haar werelds voordeel ooit of
ooit vrolyk vcrlaaten hadden. En zelfs dan noch kond gy bedroogen wer-
den: volgens 1 Cor. 13: !—-5. OndertiuTchenblyft dit waar, datonder
de Oorzaaken vanonze doodigheid is, onze geruftheid op> het negatief

Chnftcndom , als men flechts gein befprooken zondaar is.

(5) Hier komt by, dat men zich inbeeld, alsof men naden Val noch
raadwifl:, om door zyne eygene krachten zich zei ven rot den Heere té

fchikken. Wy hebben gemeent, dat wy wat doen konden , en wy eri

overleidenniet, 't geen echter onze leere is, dat wy dood zyn door dt.

zonden en misdaden. Eph. 2: 1, 2, 3, 5 . En dat wy onmagtig zyn, om
zelven levendig te maken. Joh: 1 k : 4,, 5 . enz.

En kon ik door deze Predikatie , dit gezicht van uwe eyge'n onmagt tot

eenig geeftelyk goed in uwe ziele te wege brengen , zoo verre dat gy zaagt,

datgy dood waart, dan zoude ik reekenen, dat ik veel van Godt verkree-

gen hadde.

VERMANING.
Maar wat zullen wy dan doen ? zullen wydefperaatheenen gaan f Neen,

daar toe hebbe ik dit niet gezegt.

Wat dan f" I. Wy moeten God de eere geven, van al het goede dat'er

noch in ons is,, ofte noch nïochte komen.

1 1. Wy moeten in nedrigheid zitten wachten , tot dat de Heere gelie-

vetekomen, omonsden Geeft deslevens tegeven. Evehgelykhierindë

Text moefte gewacht werden , tot dat de Heere geliefde in die

doode lichamen te blazen den Geeft , zoo dat zy levendig wierden,

vers 9, 10.

Aan dit uitzien na den Heere hapert het ons. En dat komt alles daar

vandaan, om dat wy veelte veel gewoels hebben in onze eygene krach-

ten, zoo dat men zich dood woelt, en niet met al uitwerkt.

Hierom heeft de Heere Jefus in den Evangelio alles daar op toe-geleyd

,

omdenmenfehetedoenzien, dat hy niets door zich zelven vermag. Dat

riep hy eens, Joh. 9: 4,1. Indiengy blind waart, zoo en zoudet gy geen zonde

hebben: maar nu zegtgy wy zien: zoo blyft dan uwe zonde. Dan predikte

hy eens van de zaligheid van de hongerige en dorftige , en van de arme van

Geefte. Matt. 5. 336. En och ofwy daar toe quamen, dat wy zagen dat

Wy dood waren; Konde ik u daar toe brengen, dat gy zaagt hoe gy zyt

ellendig, endejammerlyk, enarm, en blind, en naakt. Apoc. 3: 17. En dat

wy dan eens t'zamen mochten roepen: Luc. 18:38. Jefu , gy Soone Da-
vids , ontfermt u myner ! Komt in deze [blinde weereld en geeft ons

het gezichte ! Dan zoude de Heere gewis komen en ons ziende maken.

Och! dat dan deze dag mocht zyn de dag j die van Godt geordineert

was , om het leven te geven uyt den dooden ! En dat het Babel van dien

zondigen wandel mochte vallen ! Amen.

k 2 § xn.
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§. XI I.

Van de yervalfchinge van Luthers Schriften.

NAademaalook vandevervalfching van Luthers Schriften, zoo als

de zelve door zyn gewaande Navolgers, tot Witte.nberg en el-

ders, gepleegd is, ontrent die plaatzen , die hun in hunnen kraam niet

en dienden, iets vermeld is ; zoo willen we alhier, doch maar alleen

uit zyn Kerk-Poftille, de voornaamfte plaatzen terneer zetten, als die

maarirj den ouden druk van 'tjaar 1526. zyntevinden, doch in de vol-

gende drukken meérendeels boosaardiglyk uitgelaaten. Want fchoon

in de voorgaande Eeuw, Flacius en andere het zelve opentlyk be\vee^en

hebben , en D. Matttys Ratzenbergcr een byzondere waarfchouwinge van de

vervalfchte Schriften van Luther heeft uitgegeeven , (welke M. Am-
mersbach tot Halberftad weeder heeft laaten opleggen ) zoo kan het ech-

ter, als men 't voor oogen ziet, noch klaarder blyken. De faginaas of

bladzyden komen met den druk der Poftille van 't jaar 1580. infolio over

een. De plaatzen zyn, zoo als ze eikanderen volgen, voor welke ik eer-

ftelyk Luthers eigene klagte zal ftellen.

Voorreede en Vermaaninge aan de Drukkers

:

Genaade en Vreede.

WAt zal dat doch zyn , myn lieve Heer Drukker, dat de een den

anderen zoo opentlyk het zyne roofd en fteeld, en u onder ei-

kanderen verderfd ? Zyt gy lieden nu ook ftruikroovers en dieven gewor-

den ? of waand gy , dat God u zeegenen en onderhouden zal door zul-

ke booze treeken en ftreeken. Ik had de Poftille aangevangen van den

H. drie Koningen dag af tot aan Paafchen, ondertuflchen taft een guit

toe, de Zetter, die zich van onzen zweet fpyzigd, fteeld myn Hand-
fchriit, eer ik 't ter deegen gedaan heb , enloopt'ermeedeweg, en laat

het buitenslands drukken , om ons onze koften en arbeid te doen verliezen.

Maar, welaan.» God zal't wel vinden; watje daar aan wind, daarfmeer

defchoenen meede, gy zyt een diefvoor God, enfchuldig het geftoolene

weder te brengen. N u was de fchaade noch eenigzins te draagen, by aldien

ze myne boekennietzoo vcrvalfchdenenfchandelyk haaVenden.Dochzy
drukken de zeive,en haaften zich daar meede,zoodaanig,dat ik,\vanneer ze

weeder tot mykoomen, ik myneeigene boeken niet kenne> hieriswatuit,

daar is 't verzet, hier vervalfcht , daar niet te recht gebracht ; ook hebben
zy de konft geleerd, dat zy Wittenberg boven op zommige boeken ftellen,

die tot Wittenberg nooit gemaakt noch geweeft zyn; dat zyn immers

fielte ftukken , om den gemeenen man te bedriegen. Door dien wy,
doorGods genaade, m den roep zyn, datwy, zoo veel ons moogelyk is „

alle vlyt aanwenden, om geen onnut boek uit te laten gaan, zoo dryf:

hen de gierigheiden nyd, om onder onzen naam de menfchen te bedrie-

gen, en de onzen te verderven, 't Is immers eq^onbehoorlyke zaak, dat

wy moeyte en koften zouden aanwenden , en andere zouden het voor-

deel daar aftrekken , en wy de fchaade hebben. Overzulx zy nu een ie-

gelyk gewaarfchoud voor de Poftille van de zes Zondaagen , en laate de

zei-
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zelve ondergaan; ik erkenne ze ook niet voor myne

; want in het naa~
zien moet ik zelfs dikwils iets veranderen , het welk ik in myn hand-
fchrift overgezien en t'onrecht gefteld hadde

; zoo dat op myn hand-
fchriftelyk exemplaar niet re vertrouwen is* doch wil het iemand im-
mershebben, om de anderen na dit exemplaar te verbeeteren en te recht
teftellen; zoo kend men immers onze letters wel, waarna men zich
richten, en de valfche boeken van de rechten onderfcheiden kan. Hoe-
wel ik my aangaande wel te vreede zoude zyn, dat ik nooit een boek be-
hoefde te laaten uitgaan , want ik heb'er doch niet als enkel moeite en ar-

beid van. Derhalven weeft gewaarfchoud , lieve Drukkers , die zoo
fleeld en rooft j want gy weet , wat de H. Paulus zegt tot den The([al. IV.
Niemand en vernadeele zynen Naaften in zyne handelinge , want de
Heereis een Wreeker over allen deezen. Deeze fpreuk zal u ook eens
treffen , ook zult gy door zulk een rooverye niet ryker werden, vol-

gens het zeggen van Salomo : Ja het huis der Godlooze is enkel toe-

fluiten, doch het huis des Rechtvaardigen werd gezeegend. En Efaias:

Gyroofd, maar wat geld het, gy zult weeder berooft werden. Zoude
niet een Drukker een maand of twee, uit Chriftelyke liefde, den ande-

ren ten beften wachten, eer hy hem nadrukte? Doch als 'er dan immers
altyd gefchraapt moet werden, enwyDuitfchersdoch beefien zyn willen,

zoo fchraapt en raapt zoo lang als 't u luft, maar niet in Gods naame,
het Oordeel zal zich wel openbaaren. God verleene beeteringe intyds,

Amen;

ü\(jt volgen de ultgÜMtene of ander^ins "Vervalfcbie

plaateen in Luthers K^rh^Pofïille.

Ettangel. i . Adv. blad. n.a.nade woorden in z

.

oder 3 . Mund. Sec.

DAthy [Chriftus] echterdeStad Jerufalem maar een dorp noemd,
en daar en boven haar naam verfwygt, gefchieddaaromme, omdat

de naam Jerufalem een heilige beteekenifle heeft, naamelyk, het Hee-

melryk en de zaaligheid is het geeftelykeJerufalem, daar Chriftus in ryd.

Maarde Apoftelen werden gezonden in de weereld, onder hunne vyan-

den , die geenen naam hebben > en de Heere trooft en verfterkt hier

meedede Apoftelen en alle Predikanten, dat hy die groote ftad een dorp

noemd, enzegtdaarby, zyistegenu. Als of hy zeggen wilde, gelyk

by Matth. X. Ziet, ik zende u als fchaapen midden onder de wolven.

Ik zende u ia de weereld , die teegen u is , en een groot ding fchynd te

zyn-, want daar in zyn Koningen , Vorften , Geleerden, Ryke, veel

en alles, wat in de weereld groot en iets is, dat is al teegen u. En gelyk

hyby Matth. X. zegt: Gy moet om myns naams wille allen menfehen

haatelykzyn. Doch weeft niet bevreeft, gaatmaar heen, het is naauw-

lyks een dorp , laat u al dat groote aanzien niet verfchrikken, predikt

maar wakker daar teegen > Want het is niet moogelyk, dat die geene de

waarheid des Euangeliums zoude prediken kunnen, die voor de groote

Hanzen bevreefd is, en niet klein en acht, alles wat de weereld groot

acht. 't Is hier beflooten, dat dit dorp teegen de Apoftelen is. Hierom
zullenze zich niet verwonderen, indien de groote , hooge , ryke, wyze
en heilige ftanden hun woord niet aanneemen. Het moet zoo weezen, het

dorp moet teegens hen zyn } daarom moeten de Apoftelen hen niet verach-

k 3 ten,
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ten, maar toe hen intreeden. De Heere wil geene pluimftrykers tot

Predikanten hebben. O hoe weinig vind men 'er heedensdaags , die

alzoo ingaan in dat dorp , dat teegen hen is. Wygaangaarnindefteeden,

dievooronszyn. De Heere laadde hier ook wel zeggen kunnen : Gaat

in de Stad, die voor u legt, 't was ook wel en gebruikelyk gefprooken y.

Doch hy wilde het Geheimenis des Predikampts te verftaan geeven,'

darom voerd hy zoo een ongebruikelyke taal : Gaat in dat dorp dat tegen

uis, dat is j Predikt hen, die u vervolgen en dooden zullen: Zulkenr.

dank zult gy verdienen, en niet trachten, om hen te behaagen -, want dat

doen de Huichelaars , en geene Euangeliften.

Blad 14,. a Eïtafig. 1 . Adv. na de "woorden. Evangelium nicht melden.

Uit dit alles zien wy , hoedaanig een Chriftelyke Euangelifche Pre-

dikatie, die het reine geloofen den rechten weg leerd, behoord gefteld

tezyn : zy moet eerftelyk het woord van Chriftus hebben; want hy

den Apoftelenbeveeld en (preekt: Gaat en ontbind ze &:c. Daarnadege-
fchiedeniflen en voorbeelden der Apoftelen daar by doen, als die met
Chrifti woord en werken overeenftemmen ; dat zyn dekleederen der A-

poftelen. Daar na zullen uit het O. Teftament ook voorbeelden en fpreu-

ken bygebracht werden, dat zyn kleederen des volks en de takken; op
dat alzoo uit beide de Teftamenten fpreuken en voorbeelden den volke

ingeprent werden. Hierom zegt Chriftus Matth. XIII. Een geleerd

Schryver in het Hemelryk is gelyk een huisvader, die oude en nieuwe din-

gen voordraagd &c. Dat beduiden de twee lippen des'monds, en de twee

ipitzetoppenaandenBiflchopshoed,detWeebandjesdaarachteraan , en

veelmeer figuuren.- Maar teegenwoordigis'ergeenemeertefpeuren; de
duivel werpt door de Papillen fwavel en pek in den weg , rydt zelfs op den
eezel en heeft Chriftus verdreeven.

Dom. II. Adv. Efifi. bhd-\%.a. na de woorden: "Doctores der

H. Schrift machen.

Of fchoon tot noch toe niemand noeheenen regel van Arijloteles ver-

ftaan heeft, enofhyhemalverftond, echter niet meer daar in leerd, als

een kind van vyfjaaren; en die grootfte ftaapel-zotten wel weeten, dat

Arijloteles honderd maal duifterder is als de H. Schrift. En wild gy wee-
ten wat hy leerd, ik zal 't u kortelyk zeggen : Een Pottebakker kan uit

leem een pot maaken, dat kan een Smit niet, 't en zy hy 't leere. Indien

'erietshoogers in Arijloteles is, behoefd gy my niet een woord meer te

gelooven, en ik biede my aan het zelve te bewyzen, waar men maar be-

liefd. Dit zeg ik daarom, op dat wy zien moogen, hoe rykelyk het

Chriftus den Papillen betaald gezet heeft, om dat zy zyne Schrift voor
duider en gevaarlyk fchelden en uitgebannen hebben, dat zy moeften ee-

nen dooden Heyden leezen , daar geen konft of weetenfehap, maar niet

danduifterheidinis; endatikgezegt heb, is noch het allerbefte in Ari-

jloteles , ik fwyge , daar hy 't eenemaal vergiftig en doodelyk is. De
Hooge-Jchoolen waaren waardig, dat men ze alle tot ftof maakte. Niet
helfcher noch duivelfcher is van 't begin der weereld op aarden gekoomere
noch zal 'er ook niet opftaan.
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Terzekerplaats, blad 19. a. na de woorden: Leraetdich recht.

Wanneer gy nu op 't aanraaden van een Apoftel vaftet, of biecht in de
Vatten, zoo doet gy daar niet quaalyk aan 5 weederom, doet het een

ander niet, die doet ook niet quaalyk daar aan: die wil, mag vaften en
biechten ; en niemand zal eenen anderen hier over oordeelen , richten

,

verachten , noch eenigen twift in zyne gedachten aanvangen, maar de
een zal gezintzyn als de ander, wat hy doet, moet hem wel behaagen en

goed dunken , door dien het doch een vrye zaak is

!

Ter zelver plaats : na de woorden : Der teu ffel haben.

Daarna vaart de Paus voort, zoo haaft hy deeze eendracht verdeeld ,

uw geweeten gevangen genoomen , en de vryheid ontweldigd heeft

,

neemdgeld, én geeft u eenen brief, datgybooter, vleefch, eyeren enz.

moogt eeten ; dat is die vryheid , die Chriftus in het Euangelium ge-

geeven , en de Paus u ontroofd heeft, die verkoopt hy u weeder , die

vroome getrouwe harder ! Daar argeren zich dan weederom de anderen aan,

en met een woord , des Paus Heerfchappye is zulk een vangen en weeder-

Vangen, argeren en weederargeren , vervviflelen en bectinelen , dat men
welziet, dat het niet anders , danenkelyk een Regiment des moedwilli-

gen duivels is, die zulk een verwarringe en mengelmoes der conlciene-

tien in de weereld aanricht , dat het geen menfeh genoegzaam begrypen

kan.

Öp'
't zelve blad b. na de ivoorden. GottesdienftSeyn.

En wanneer fchoon een Choor-zanger, alleChoor-zangers, allePaa-

pen een Paap, alle Munniken een Munnik, alle Kerken een Kerk, alle

Klokken een klok, en kortelyk, wanneer fchoon al die byfter-zinnige

Godsdienftin Stiften, en Kloofters noch honderd duizendmaal grooter

en meer was , wat vraagd God na zulk een vaftelavonds-fpêl en googchel-

werk ? Daarom klaagd God meeft over deJooden Mich. II dat zy zyn Lof

hadden geftild , hoewel zy echter geduurig peepen, en fchreeuwden en

huilden, gelyk als wy doen.

In de zelve Tred: bl.10. na de woorden : Zu Gottes gnad en

.

Ik geeve toe , dat zommige den dienft der Heiligen en der Moeder Gods
recht gebruikeD , hoewel het zeldzaam is ; zoo is doch echter dat voor-

beeld gevaarlyk, engeenzins in de Gemeente voor een gebruik te bren-

gen. Maar [men behoord] volgens Chrifti en aller Apoftelen leere,

wakker tot God den Vader, alken door Chriftus 3 te naaderen ; wanc

men kan zeer ras een vervaarlyken val doen , dat men meer vertrouwen op

de Heiligen, dan op God, fteld, en hunnen naam en hulpe eerder aaor

roept, dan God. Dit is dan een gantfeh verkeerdeea on chxiftelyke.zaak

gelyk ik teegenwoordig vreeze, terwyl de weereld vol , vol, vol, af-

gooderyis, en God toelaat, dat zommige van dusdaanige Heilige «Üö-

naaren hulpe en wonderteekenen ontmoeten j daar hbt! nochtans dóór

den duivel gefchied
;
want God ook aan de duivels dienaaren lyfen leeven,

jaookgoed eneere, doorden duivel geeft, gelyk wy opentlyk zien :
ce-

ven
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ven als een ryk Vorft door den eenen boefaan eenen anderen boef wel een

kleed ofjuweelgeeven kan j daarom is noch op wonder-teekenen , noch

op dit voorbeeld te bouwen, maar alleen op de Leere van Chriftus of van

zyne Apoftèlen , in deezeen alle andere geleegentheeden

.

NadeEpiü: deIK Zond'.Adv. Euang. tot blad. 49. b'.

Daar ftaat gefchreeven in 't boek Nehem. IV. als zy Jerufaleni wee-

der opbouwden, dat zy met eene hand bonden, en in de andere hand

een fwaard hadden, om de vyanden wille, die het bouwen beletten wil-

den; dit legt de H.Paidus Tit. 1, aldus uit , dat een Biflchop , Paftoor

ofPredikant behoord de kracht te hebben om uit de H. Schrift te leeren,

te vermaanen , en ook den teegenfpreekeren den mond te floppen ; alzoo

dat men Gods woord op tweederhande manieren gebruikt ; rtaamelyk,

het brood en het fwaard, om te fpyzigen en om te ftryden, tot vreedens

en oorlogs tydenj opdat men alzoo met eene hand de Chriftenheid

verbeetere, ftichte, leere en voede, en met de andere hand den duivel,

den Ketters en weereld teegenftand doe : Want waar geen teegenweer is ,

daar heeft de duivel haalt de weyde bedorven, daar hy eenvreeflyk vyand

van is. Dienvolgens willen wy, zoo God genaade verleend , zoodaa-

nig te werk gaan , dat wy niet alleen onze zielen daagelyks daarin

weyden , maar ook de zelve als een harnafch leeren aantrekken , om daar

meede teegens alle onze vyanden te vechten, opdat wy alzoo met weide

en wapenen verzien mogten w eezen.

Op Kersdag Epift. blad. 65, a. na de ivoord. Gegenwarrig-
keit beweift.

i

Ziet, daarvan zegt David Pf. CXI. De werken Gods zyn groot

entiitgezocht, na alle haaren wille > wie zyn deeze zyne werken: Wy
zyn dezelve, in den doop gewrocht door zyne genaade , wy zyn groo-

te werken , nieuwe werken , nieuw-geboorene ; want het is een groo-

te zaak , dat een menfeh zoo ras zalig werd , los van zortden , dood
en helle eeuwiglyk. Daarom fpreekt hy , zy zyn uitgezocht na alle

haaren wille en begeeren ; Want God daar door uitgevonden heefc

en doet alles wat een menfeh begeerd. Wat begeerd nu een

menfeh meer, als zaalig te werden, van zonden, dood en helle verloft

te zyn.

-

Op Kersdag Euang. bl.fo.a.nadewoord. Wie fiegern wolten.

Gelyk Pf. XLV. zegt : Myn hart rifpt geen goed woord uit. Als

of hy zeggen wilde, ik wilde het wel gaarn uitfpreeken, doch ik kan

niet, 't is grooter als ik het zeggen kan ; wantmyn zeggen naauwlyks
een rifpen is : daar van daan komt die reede Pf. L. en op andere plaat-

zen meer: Myn tonge zal uit huppelen uwe gerechtigheid j dat is, met
blydfchapenfpringen daar van fpreeken, zingen en zeggen ; enPfalm.

CXIX. Myne lippen zullen u een lofuit ftorten, gelyk als een zieden-

de pot op borrclden fchuimd.

Na
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Na Kersmis Epift. blad. no.b. Geregtigheic und Iebcn ewiglich.

Hier waaren nu te vermaanen, de Cainifche heiligen en geeftelyke,

of hen te raadenwas in hun verlïand ; indien zy hunne orde, inzettin-

gen, ceremoniën, gebeeden, mifle, kleedinge, fpyze, en wat 'er van
dit hun weezen meer is, ook gebruikten , gelyk Chriftus de Wet ge-

daan heeft, zoo konden zy behouden werden
;
naamelyk, wanneer zy

het Chriflelyk geloof op een plaats alleen ftelden , en aan 't zelve het

Ryk des harten ingaaven , en bekenden dat zy niet door hun orden,

Hand ofwerk vroom of zaalig wierden, maar alleenlyk, door dit geloo-

ve Chrifti -, En daar na zich voegden onder hunne inzettinge en werken

,

alsvrywillige, die de zelve niet noodig hadden, alleen tot kailydingeen

beteugeling des ligchaams, en om hunnen naaiten te helpen. Doch nu
zy in dien waan zyn , als waaren het noodige werken, diezy doen moe-
iten, byaldienzy vroom en zaalig wilden werden , is het niet dan mis-

leidingeen zonde, diehen maar ter hellen dry ft; om met groote pynlyk-

heiddeeeuwige pyn te verdienen : want zy ltreeven teegen het kinderly-

ke vrye geloof door hunne flaafachtige gedwongene werken. Het ge-

loovekandiefmeerigeafgoodender werken niet neffens zich lyden, het

wil alleen vroom, zaalig en kinderen maaken ; daar na alle werken vry

hebben, vroolyk doen en lyden, alleswat God toefchikt , en zyn Naa-
fte van noode heeft ; dit zyn deflelfs werken en geene andere* hetvraagd

niet na veele MilTen, vaftgeftelde vaftdaagen, byzondere kleederen,

uitgekipte fpyzen, uitgekoozene plaatzen, perzoonen of werken, ja

het verwerpt dit alles, alshinderpaalenzynervryheid.

Na Kersmis Euang. bl. 12$. a. Sie lieflet ofïenbaar.

Dat hy nu tot Jerufalem zoodaanig zeggen , hooren en wachten be-

fchryft, daar van is dit de oorzaak: Jerufalem heet een gezicht des Vree-

des , beduit de harten , die alleen na vreede trachten , en geen t wifters zyn

:

Want Paulus fchryft Rom. XII. dat zy, die twiftgierig zyn, de waar-

heid niet kunnen vatten. De Goddelyke waarheid wil ftille harten heb-

ben , die toeluifteren en zich zeggen laaten. Maar die een groot geraas

en gewoel maaken, zelfs gelyk willen hebben, ofte voore teekeaen en

reedenen weeten, die vatten ze nooit 5 zy zyn in Babel , in het ge-

woel, en niet in Jerufalem, in het zien op den Vjeede > daarom en

wachten noch luifterenzyooknietna dit zeggen van Harma, en de ver-

loilinge.

OftFeeftderBefnjd.blad i$i.a. Lauterholtz-wege.

En zoo 'er geen Overftenin deKloofters zyn, die zulks leeren, was

het veel beeter, dat 'er geen hout noch Heen van zulk een kjpofter op ei-

kanderen ftond > want het zyn enkelyk poorten der helle, 't was ook

beeter daar uit te loopen , en het geloof elders te leeren , als een uur

daar in te blyven } men kan eevenwel zyn kuisheid wel bewaaren.

O ontelbaare ftrikkea.cn argernifTen! hoe veele eedele zielen moeten

hier zoo jammerlyk velbaan en verdikken , die zoo lichtelyk te hel-

pen waaren. Wee , wee , wee , Pauifen , BiiTchoppen en allen,

dien zulk een Gemeente aan bevoolen is te verzorgen. Hier op flaan

II. Deel. 1 ook
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ook de woorden Chrifti Matth. XXÏV. Wee den zoogenden en voed-

ftern in die dagen.

Oj>'tFeeJlder$.Kon.bl 144. Alsdiefabelnundlügen.

In'tlaatftzyn aller eerft de rechte Helden voor den dag gekoomen,

die hebben de oogen recht geopend , en niet met zulk een kinderwerk om-

gegaan -, maar zy hebben beginnen de gantfche weereld , zoo als ze is , na te

vorfchen , waar ze van daan komt. en waar ze heen wil, of ze een aan-

vang genoomen heeft, dan of ze van eeuwigheid geweeft is en blyven

zal; en of 'er ook een Opper-Heerfcher is over de weereld, die

alle dingen beftierd. Hier is dat eedele licht der Natuur , die

Heidenfche Meefter , die Aards-Meefter aller Natuurkundige Mee-

fters, die heedensdaags alle Hooge-fchoolen , inde plaats van Chriftus re-

geerd en leerd, die zeer vermaarde Jlriftoteles , die heeft geleerd en

leerd haar ook noch , dat een fteen fwaar is , en een veer licht is , dat het

waaternat, en het vuur droog is. Als meede, een byzonder meefter-

fttfk, dat de aarde hoog, en de Hemel laag is> het welk hy hier meede
bewysd , om dat de wortelen van een boom en van alle gewafïen in de aar-

de fteeken , en de takken zich na den Hemel ftrekken. Nu isdat geene

booven , daar men het voedzel meede tot zich trekt -, en dat onder,

daar het voedzel zich heen begeefdj gelyk wy aar. de menfchen zien;

daarom is de menfch een verkeerde boom, en dienvolgens , als een veer

vliegt zoo vliegt ze na beneeden, en, wanneer een fteen valt, zoo valt

ze om hoog. Verders, alshy komt van den Opper-Heerfcher tefpree-

ken, zoo befluithy, dat de weereld van eeuwigheid alzoo geweeft is,

en ook alzoo blyft > en dat alle zielen met het ligchaam fterven , en de

Opperfte booven den Hemel zit , en gantfch niet en ziet, wat ergens

gefchied; maar, gelyk men het blinde geluk affchilderd, alzoo hufleld

hyeeuwiglyk den Hemel rondom, alle dagen eens j daar komt dan elk

ding, zoo als het komt, en heeft zyne oorzaak. Indien hy alles zien

zoude , zoo zoude hy veel quaads en onrechtvaardigheids zien , daar

Zoude hymoeylyk over werden. Op dat hy nu goeds moeds mocht
blyven, daarom zoude hy niet zien danzichzelven , en de weereld al-

zoo blindelings beftieren , gelyk de vrouw het kind wiegdin de nacht.

Dit is de konft der Hooge-fchoolen , wie die zelve kan of leerd

,

dien zet men een bruine muts op , zeggende : Waardige Heer Ctïagifter

Artiumé-Thilofophi/e. fj Meefter der konften en der Philofophie. ) Die
deeze konft niet kan , die kan geen Theologant werden , noch de H.
Schrift verftaan; ja hy moet een Ketter weezen , en kan nooit een Chri-
ften werden. Ey lieve, zeg my eens, hoe zullenwe dat volk noemen ?

Zy zyn noch Magi, noch toovenaars , noch goochelaars, maar raa-

zende, dolen byfterzinnig. Derhalven ziet eens, of het ons Chriftus
niet reedelyk betaald zet, dat wy teegens zyne genaade ondankbaar ge-

weeft, en hét Euangelium veracht hebben : Want daar voor heeft hy
ons zulke duivelfche aperyen tot een verfmaadinge en fchande

toegezonden , en dat wy zulks niet alleen niet komen te erken-

nen , maar ook als groote wysheid, met groote koften , moeite en ar-

beid zoeken.

Dit zelve heeft Paulus alles verkondigd , daünyzegt, Coll II" Ziet

toe dat u niemand bedriege door de natuurlyke konft, eneen ydel bedrog,

het welk niet van Chriftus is. Alsook, i.Jimoth.Vl. Bewaard, hetgeen

ube-
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ubevoolenis, en hebt een afkeer van de ongeeftelyke ydele woorden, en
de inzettingen der valfche beroemde konft, over welke zommige van het

geloofzyn afgevallen. Alhier veroordeeld de Apoftel baarblykelyk , en
met uitgedrukte woorden, deleereder Hooge Schooien, alzoo dat niets

daarteegens kan ingebracht werden ; nadien hy eifcht, dat men van al-

les, dat niet van Chriftus is , zaleen afkeer hebben. Derhalven zoo
moet immers ieder een bekennen , dat Atijloteles, die opperfte Mee-
fter aller Hooge- Schooien y niet alleen gant'fch niets van Chriftus leerd,

maarook niet anders dan zulke zotte dingen, gelykgezegtis $ weshalven

de Apoftel ons recht gebied, dat wy die Leere behouden zullen, die

onsinachtteneemenbevoolen is , en noemd de natuurlyke konft van
Ariflotcles onchriftelyke ydele woorden, daar niet achter fteekt, daar

en booven een teegenftellingeteegens Chriftus, welke maareen vaHch-be-

roemde konft is. Hoe had hyde zelve duidelyker kunnen uitdrukken,

als door zeeën, valfch beroemde konft te noemen ? Daar is geen grooter

roem, als van de konft van Arifioteles inde Hooge-Schoolen, en echter

is die roem valfch -, want die konft is nergens anders, dan om teegens

Chriftus gefteld te werden en om hem te verdelgen opgekoomen. Daarom

,

lieve menfeh, laat de natuurlyke konft varen , zoo ge nieten weet, wat
kracht een iegelyk ftarre, fteen, hout, dier of alle fchepzelen hebben,

daar de natuurkunde na tracht j en wanneer ze al op het befte tracht , zoo
laat u vernoegen met dat geene, dat u de ervaarentheid, en de gemeene

manier leerd. Daa"r is ook niet veel aan geleegen, of gy het alles weet,

ofnietenweetj 'tisgenoeg, dat gy weet , dat het vuur heet, het waater

kouden vochtig is , en dat 'er in den zoomer ander werk, als in de win-

ter, te doen is. Hebt maar de weetenfehap, hoe ge u wakker, vee, huis

en kinderen zult regeeren , dat is u genoeg in de natuur-kunde. Daar

jia bedenkt, hoe gy maar alleen Chriftus zult leeren [kennen,] die zal

u zeiven toonen , uiegy zyt, en wat gy in uw macht hebt. Op deeze

wyze zult ge God en u zelven kennen , het weik nooit een natuurlyk Mee-
fter noch natuurlyke weetenfehap ervaaren heeft, gelyk de H. Paulus

i.Cor.IL leerd.

Euangel. op drie Koningen dag , na de 'Woorden: Laffer die Herodiflen in

ih rer failchen meinung der Schrift fich rühmen. Eenwydloopige verklaa-

ringc dervoordenvan 2. Tim. III. 1. 2. 3, Sec. welke in 9 blaadenbefiaat,

maat uit maar ietsJtaat aan te merken.

Hierom heeft de H. Paulus gezegt z.Tim.III. De Iaatfte tyden zul-

len gevaarlyk zyn ; want daar zullen menfehen komen , die van hen
zelven veel houden, zynde geldgierig , hoogmoedig , hoovaardig,

Gods-lafteraars , den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, ongeefte^

lyk, onbarmhartig, ftuurfch, achterklappers, onkuifch, wreed, on-

achtzaam in goede werken , verraders , reukelooze , opgeblaazen , blind

,

meer liefhebbers der welluften, dan Gods > dieeenfehyn hebben van een

Goddelykleeven., maar de kracht des zelfs verloochenen zyj voor deeze

wild u wachten. &c.

j
Ik meene, de H. Paulus heeft hier geen blad voor de mond genoo-

mén , maar gelyk als sfe vingeren , op onze Geeftelyke Heeren , en

tjerpdes Heilig nuisgezin, geweezen. Want alhier ftaat niet een

woord, het welk niet een ieder ziet in den geeftelykenftandopentlyk in

zwang gaan. Dochzy hebben een onbéfchaamd voorhoofd,en waanendiet

1 2 is
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is gantfchnietophen gezegt, laaten zich noch voorftaan, dat men hen

grootelyksverongelykt s wanneer men dit van hen verftaan wilde. Der-

halven moeten wy den rechten temt van Paulus een weinig overweegen

en ter deegen befchöuwen , op dat wy dien Herodes te recht moogen
kennen. Hy zegt naamelyk , dat'er zulk een volk in de laatfte tyden

zouwopftaan, welke nu al veelejaaren geloopen hebben, en zy zouden

qevaarlyk zyn , om dat 'er weinige menfchen zouden zaalig werden

weegens zoodaanige verleiders, die het geloof verdelgen, en de zie-

len door menfchen leeringen en hunne eigene verdichtzels vermoorden

zouden. '

De Apoftel wil hier geenzins te verftaan geeven de gemee ne menfchen,

die wy heedensdaags de weereldlyke of Leeken noemen ; maar zyne

woorden zyn klaar, en dringen op het kruine- (paruikt-) en kapper-

volk, op het R.yk der Geeftelykheid. Want onder andere haare eedele

deugden, verklaard hy rond uit haare hoofd-deugden, [te weeten]

datzyeenen fchyn hebben eens geeftelyken leevens en Godsdienfts, wel-

ken zy echter metter daad verloochenen. Wie weet niet, wie de zelve

zyn? Waar is een geeftelyk leeven , Godsdienft, heilige ftanden, als by

de Stiften en Kloofters ?

Ten eerften zyn ze fhilauti, die veel van hen zelven houden

hen zelven welbehaagen } alles, wat zy doen, moet wel en

recht gedaan zyn
; zy willen alleen na den Hemel, en hebben alleen

den rechten weg getroffen. De andere menfchen, zyn, teegens hen te

reekenen, arme zondaaren, in een gevaarlyken ftaat , en moeten van

bun/Vöorbiddingen , goede werken en verdienden koopen. Eindelyk

hebben zy het zoo verre gebracht , dat alle andere Chriftenen , weerêïd*

lyk genaamd werden, dochzy Geeftelyke-, en 't is niet wel uit te fpreeken

,

hoe hun dietytelkitteld, en hoe goed zy zich, boven andere ftanden

,

inbeelden > zoo dat'er buiten twyffel geen volk op den Aardbodem ge-

weeft is, aan dien den naam van Philduti (eigenliefdige) eigentlyker

gègeeven. werd , als aan deeze. En de Apoftel heeft ze recht wel daar mee-
de getroffen, &c.

Ten tweeden zynze hoogmoedig j dit volgduit het eerfte eige welbe-

haagen, dat zy zich in haare harten booven alle anderen verheffen, en

zich waanen beeter te zyn dan een ieder. Dit ziet men ook overvloe-

diglyk en tot den uitterften graad aan de Geeftelyken, dat zy zonder

fchaamte van haar zelven zeggen en roemen , dat de Geeftelyke ftand

beeter is, als de Weereldlyke, fchoon ook de Chriftenen daar in zyn,

en immers de Chriftélyke ftand maar alleen goed is, die ook zoodaanigen

onderfcheyd niet verdraagen kan zonder te grond te gaan . Ja deeze ver-

giftige laatdunkenheid is het grondveft , daar haar • gantfche Heer-
fchappyeopfteund. Want, als ze niet beeter, [als anderen] zouden

geacht werden , zoomoeftalhaar weezenen Regiment tot niet werden-

Deeze twee gruwlyke, diepe en groote ondeugden zyn zoo fyn en t'eenó-

maai. geeftelyk , dat zy niet een titteltje daar van komen te zienj'j^

zy houden de zelve voor de waarheid en grondige gerechtigheid; vaa-

ren dienvolgens maar onbefchroomd in hun duivelfch heilig leeven voort,

enkaten zich weegens zulke vreeflyke ondeugden, heilige, geeftelyke

en zaalige menfchen noemen, en daar voor eenP*
Ten derden zyn ze hoovaardig , dicvolgd uit het tweede, uit de

hoogmoed. Want hoogmoedigheid laat haar niet vernoegen, dat ze

zich by haar zelven verheft, maar breekt ook«it, en wil ook zoo hoog
vlie-



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. 85

vliegen, als ze haar zeiven acht, wil boven dryven, boven aanzitten,

en immers zoo hoog uitterlyk vliegen , als ze innerlyk zit. Want
tuffchen hoogmoedigheid en hovaardye is dit verfchil , dat de hoogmoed
in 't harte zit, doch de hovaardye het uitwendige hoogdraavende wee-
zen is , in gelaat en gebaarden. Nu zoude het noch eenigzins met'geduld
teverdraagen weezen, zoozy maarvoorhaar zelven alleen daar meede
ter hellen voeren. Maar nu verleid dit verdoemde volk (de Geeftely-

ke) de gantfche weereld met zich ter verdoemenifle, dewelke ook van
hun leerd de goede werken niet te achten, volgden valt derhalvert na hen
ophetftigten, queeken , en op diergelyke duiveliche goede werken.

Üverzulks is het nu , dat zy goede luye daagen hebben , behoeven

niemand goed te doen, maar laaten zich van een iegelyk geeven en

goed doen,zoo dat teegenwoordig ieder een met hen welvaard in geeftely-

ke goede werken. Het zyn in der daad geeftelyke goede werken, echter

niet van den Heiligen Geeft , maar van den boozen geeft opgebracht.

Ten vyftienden zyn ze verraders; Ay ! St. Pauwei , waar wil je

heen? wanneer wil je eensophouden? hoebytje, hoefteekje, hoeftoot

je zoo gruwelyk op deezen teederen hoop, met haare weekeooren?

Zyn ze nu ook verraders en een Judas-geflachte die Ohriftus verkoft

hebben? waar meede hebben ze dat verdiend? Een verrader neemt geld

engunft, en met goede woorden leidt hy zynen Heer of Vriend na den

dood of gevaar j
gelykerwys Judas geld nam , en door eenen vriendely-

ken groet en kus den Hïere overleeverde in de handen zyner vyan-

den. Eeven zoo doen ook de Geeftelyke" onophoudelyk, zy neemen

de fchatten van de gantfche w.eereld, xn geeven aflaat (abfolutie) — waar

door het volk van Chriftns , indeftrikken des duivels raakt ; het welk op
denge.heelen aardklood, een groote en erbarmelyke verraderye der zie*

lenis.

Ten 1

7

den
. zynze opgeblazen , hebben een groot opgezwollen hart.

Dit moqftoökop de eeven voorgaande ondeugd,de dorftige vermeetelheid

volgen ; om, wanneer ze allerhande verraderye en boosheid op het allerver-

meetelfte gepleegd hebben , zich daar op verwaand aan te ftellen en té po-

chen, zeggende: Wie wil ons daarom ftrafren?wie zarcons beletten? wie

zal ons daar over oordeelen of kaftyden, niemand zal ons richten of ftraf-

fen. Dus zoo willen zy niet alleen vryheid hebben om alle guitery te

bedryven, maar ook noch die geenetrotzen , die 't hen beletten willen,

daar en boven moet men ze ook niet oordeelen . maar daar van ftilfwygen

,

en hen Genaade-jonkers noemen; doch middelerwyl henlaaten fchaade

doen, zoo veel als 't hen belieft, aanligchaam, ziele,' goed en eere der

ganfchen weereld. • <-

Van deeze ondeugd zegt ook de H. Petrus 2 PetlW. dat zy zouden

ongeftraft willen zyn , en vol van opgeblaazene woorden , fpreekende

als of hen de keel gezwollen was ; van deeze zoorte zyn 'er veelé inzet-

tingen in de Pauzelyke Rechten (Kerken-ordeningen) alwaar zich de

Paus ( de Geeftelyke ftand) opblaafd gelyk een adder, entrotftdegant-

fche Weereld, op dat men hem in zyn bedryf niet teegenfpreeke , hem
noch de zyne niet oordeele ; en hier in volgen hem de Geeftelyke' nas

zy zyn alle trots en opgeblaazen, willen van niemand geoordeeld zyn,

en dreigen met blixem n don dei en vierentwintig hellen , gelyk het de er-

vaarentheid toond. Want de H.Paulus zegt niets van hen, dat niet opent-
clyk in zwang by hen is j Ook en doen zy niet anders , dan dat zy Panh

woord rykelyk en ten uicterften vervullen.

1 5
Ten
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Ten 18 zyn ze blind; heel treffelyk H. Apoftel, heel rreffelyk. Dit

zyn die Geleerden en Lichten der Weereld, (Inmina mundi) die machc
hebben nieuwe Geloofs-artykelen te maaken , en buiten haar durfd nie-

mand de Schrift uitleggen. Gy wilde gaarn oproer ftooken , en de Lee-

ken teegens de Geeftelyken oprokkenen , dan zouw de Godsdienft om-
gekeerd werden , en den Heemel vallen , die alleenlyk op hen ruftet:

Gy zoudt de mond toe houden , of alleen op de Leeken fchelden ; want
op de Geeftelyken te fchelden veroorzaakt niet goeds, het maakt muite-

ry onder 't Volk en verachtinge der Geeftelyke Overheid; ook koomen .

ze zich daar door niet te beeteren , maar werden toornig en dimmer, ze

zouden u wel inden Ban doen , en als een Ketter verdoemen en verbran-

den. Doch waarom zyn ze blind ? Om dat ze met zulke zotternyen

omgaan, en de zelve voor den dag brengen j zoo dat zelfs kinderen en

gekken zien kunnen , dat het alles niets is. Zy zien niet een vonkje

van het waare licht des Geloofs endesEuangeliums: Egyptifcheduifter-

nifl'en zyn om en in hen, die men met handen taften kan; maar dat zyn
enkel deugden by hen. Het is ook teegenwoordig de alleruitfteekenfte

deugd der Bifïchoppen, dat zy maar groote, groove en ongeleerde ee-

zelskoppen zyn , en 't een fchande zouden achten , indien ze geleerd

waaren.

Ten 19. zy hebben de welluften liever, dan God. Hier komt den A-
poftel met het gemeene fpreekwoord over een : De Geeftelyke hebben
goede daagen. Is 'er een welluftig leeven op den Aardboodem, zoo is

het haar leeven : want zy voeden zich zonder arbeid , van een ander mans
zweet en bloed, gaan leedig, eeten en drinken het befte , kleeden zich

ook met het befte, hebben de befte landeryen en huizen, daar by ook de
fraaifte meisjes , ofeen andere verluftiging en vermaakelykheid in de plaats*

zoo dat men gemeenlyk zegt: Dit goed behoord tot de Geeftelyke. Maar
het heilige kruis, dat Chnftus allen den zynen heeft opgelegt, endewel-
luft niet kan dulden, hebben zy meefterlyk bedroogen; zy hebben 't in,

zilver laaten beflaan , aan balken gefpykerd, aandemuuren gefchilderd,

en op doeken genaaid , daar is 't goed te draagen , en 't en doet niet zeer;

ja het verkoopt zyne huizen en zeegeningen, en 't is hun een voordee-
lig dienaar ter welluft geworden. Maar in het hart mag dat lieve kruis

niet koomen , 't moet zich ook met hun leeven niet bemoeyen ; want
hunne vryheid , ftoutheid , trotsheid en opgeblaazenheid hebben voor het
zelve de deure toegegrendeld. Echter draagen zy den Heere zyn kruis

eerlyk in zilver ter eeren , en vaaren alzoo van mond ten Heemel. Als
nu de Heere tot hen zeggen zal : Ik heb myn kruis zelfs gedraagen , én
niet bevoolen, dat gy het draagen zoudt ; maar een iegelyk zoude zyn
eigen kruis draagen , en my navolgen ; zoo zullen zy hem moogely k noch
eens te fneedig af zyn , en tweederhande kruis uit vinden , gelyk zy twee-
derhande werken van barmhartigheid hebben uit gevonden; en zeggen:
Chrifti kruis was beeter dan hun eigen, daarom hadden zy zich zelven
gefpaard , en hun kruis leggen laaten , op dat zy het zyne immers eer-

lyk mochten draagen, ja ook eeren en aanbidden vooreenen Afgod. Doch
zy zyn vyanden van het.kruis Chrifti, dat is het einde met hetflot.
Ten t\\ intigften en ten laatfteri. Zy hebben denfehyn vaneen Godde-

lyk leeven , maar des zelfs kracht verloochenen zy. Ziet , hoe recht-
draats gaat de Apoftel toe, en komt een krachtige vraageenteegenwer-
pingtevooren; ofiemand minchien mogt zeggen , hoe kan dat weezen?
zy bidden en zingen immers zoo veel , houden daagelyks JVlifte ( beede-

T
- f ftonden

fl

t
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flonden en Predikatien ) en pleegen den Godsdienft met groote cierlykheid
en eerbewyzinge. Ook lecven de Geeftelyke alroos in gehoorzaamheid,
armoede, en kuisheid onder haare heilige Ordens en Reegelen. Hier op,
en op alles wat men anders kan te berde brengen

, geeft de Apoftel een
kort antwoord, en zegt : dat het niet dan enkel fchyn, huichelarye en
optooizelis, daar onder deeze voorfchreeve ondeugden, bedekt, opge-
pronkt en gemeft werden , want alle haare zaaken zyn eige verkiezino-e

en menfchelyke vonden , noch God en heeft ze niet gebooden.
De Heere Chriftus zdïs-Matth. XXIV. als hy alle deeze ondeugden

onder duftlaanigcn fchyn kortelyk noemen wilde, zoo heette hy zeeenen
gruwel, enfprak: Wanneer gy zien zult den gruwel in de heilige plaat-

ze& c. Want het is een gruwel , daar wel met recht een iegelyk voor fchrik-

kenmag, dat onder zulken kleinen fchyn zoo groote, vuileen ftinkende

ondeugden heerfchen zouden en gemeft werden.

Hy zegt ook zeer aanmerkelyk, zy verloochenen de macht ofkracht
des Goddelyken leevenS} het welk veel meer en harder gezegt is, als dat

zy zonder kracht en werkinge des Goddelyken leevens zouden zyn. Het
is verloochenen en teegenftryden.

Hy zegt .' Wacht u en mydt de zélve. Waar in hy ons waarfchoud,

dat wy ons voor de Heerfchappye en den ftand der Geeftelykheid zouden
voorzien, en 'geeft verlof, ja gebied 'er ons uit te loopen

; Gelyk ook
Chriftus Matth. XXIV. leerd; dat men van hen vlieden, en ze myden
zal. Verders fchilderd hy 'er zommige op een byzondere wyze af} zeg-

gende: Uit die geene zyn 'er, die door de huizen loopen * en neemert

de vroukens gevangen , die met zonden bekaden zyn 8cc. Huizen noemd
de H. Patihts , het welk wy teegenwoordig Kerken heeten t want in zynen
tyd waaren 'er geene Kerken ; rriaar de Chriftenen kwaamen by een in

een huis, als of 'er nu noch 10 of 20 nabuuren onder sikanderen moch-
ten te zaamen koomen in een huis , en preedikten aldaar en baaden en

ontvongen het Sacrament. — Het andere gedeelte is , dat ook zy by na al-

leen de bjecht regeeren , die heeft hun de Paus ook gegeeven : aldaar heefc

de Duivel zyn rechte fpel, daar hangert zich de Vrouwlieden aan} in-

zonderheid die fterke groote gebreeken heimelyk op haar hebben ,

en gelyk Paulus zegt, met zonden belaaden zyn. Want die zottinnen,

als haar haar geweeten knaagd , enzynietweeten, hoe ze daar van gehol-

pen ofontflaagen zullen werden , zoo loopen ze heen en fchudden 't zelve

in den Priefter-rok , en meenen ze hebben 't gevonden, daar zyn ze dan

gevangen , daar geeft en draagd men dan toe, wat men kan ofmag. En
die heilige Vaders treeden dan op den Stoel , en preediken van de zonden

te biechten, verhaalen veele voorbeelden 5 hoe dat 'er eenige verdoemde

Vrouwen, na haar dood verfcheenen zyn, en beleeden hebben, dat zy

weegens het nalaaten der biechte verdoemd zyn geworden > en liegen de

grootfte leugens zoo Paüzelyk daar heen, dat de fteenen zelfs zitteren en

beeven mogten. Neem 'er eens acht op j wanneer zy exempelen preedi-

ken , zoo zult gy indachtig werden s dat het doorgaans maar Vrouwen
zyn geweeft , en geen mannen , die om het verzuimen der biecht verdoemd

zyn geworden. Zoo dat men met handen taften kan, dat een guit aller

guiten, die gaarn het hart en de verborgentheid der Vrouwen weeten wil-

de, die voorbeelden verzonnen heeft} wantziende, dat het Vrouwvolk
door een natuurlyke kleinmoedigheid uit haar aard fchaamachtiger is als

het Manvolk, zoo heeft hy gedacht, ik zal 'er wel achter koomen, en zal

door haar verfchrikt te maaken met de biecht , haar harten wel gewaar wer-

den ,
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den , en 't is hem met 's Duivels hulp ook gelukt. Hy heeft echter daar

beneevens ook veele confeientien bedroogen en ter verdoemenifle gehol-

pen, die uit een onverwinnelyke fckaamte en bloodigheid niet gebiecht

hebben, en nochtans teegens haar geweeten daar door gezondjgtj omdat
zy geloofden, dat het noodzaakelyk was te biechten, en het echter niet

gedaan hebben. Want zoo als ge geloofd, zoooordeelduGod: geloofd

gy , dat gy iets verplicht zy t te doen , en het niet en doet , zoo zondigd gy.

ikvoormyoordeele, dat zoo een boef , die met dufdaanige Hiftoritjesde

Confeientien door zulk een valfch geloof in bepauwtheid en verdoemenif-

fe brengt, waardig wasj dat niet alleen zyn ligchaam , maan ook zyn
ziele, van alle de Duivelen in honderd duizend Hukken gefcheurd en tot

ftof verbryzeld wierd. Wat voor afgryzelyke zielenmoorderyen bedry-

ven die helfche Verraaders niet door de gantfche Weereld? Oweene, die

weenenkan, over zulk eenjammerlyk verderven der arme zielen.

Dochindienmenden rechten openen weg predikte, en aldus zeide :

Lieve vrouwtjes , heeft iemand van u zonde op zig, die kan de zelve biechten,

zoo 't haar beliefd: ondertuffchen biechtende, ofmet biechtende ze hebbe een

vaft geloof, dat Chriftus haar de zonden vergeeft, en biechte de zelve

voorhemin 't heimelyk, met een gantfeh hartelyk vertrouwen op zyne
genaade, die hy aan alle die geene beloofd heeft, die haar begeeren, en

niet daar aan en twyrïelen, zoo zyn de zonden zeekerlyk vergeeven: ze

laate dan ook daar van af, en oeffene zich in de goede werken jee-

genshaaren Naaften, die haar van noode hebben; ze diene arme lieden,

waiTchehaare voeten en diene haar met ootmoedigheid. Ziet, dit was

derechte manier, om een geweeten , met zonden belaaden, wederom
te recht te brengen , en het zou zonder beangftiging , met vroolik-

heid en een vrye wille, toegaan > het welk Gode inzonderheid behaag-

lykis. .

Maar wanneer dat gebeurde , zoo zouden de ziele-moordënaars en geeft-

beanftigers van den biecht-pennink beroofd Averden , de melk in de
kerk vergooren, en de arme Confeientien ontbonden weezen, ja zy zou-
den niet meer gedreeven werden tot haar oneindig leeren en prediken,},

dat zou dien heiligen geeftelyken (land te nagaan, en daardoor wel van
honger moeten fterven.

Zy zeggen meenigmaal, men moet de geeftelyken verfchoonen, hen
niet ichelden noch beftraffen , maar ecren en verontfchuldigen. Ja,
indien zy maar voor hen zelven godloos waaren , en zich alleen ten

verderve brachten , zoo wilde ik ook liever fwygen. Doch hun heer-

fchappye verderfd de gantfche weereld. Wie daar ontrent fvvygt, en
nietlyf en leeven daar aan waagd , die is geen recht Chriften , heeft

ook zyns Naaftens zaaligheid niet lief , als zyne eigene. Koft ik maar
de zielen uit hunne helfche keelen rukken , ik zou wel gemaatigder
op hen fchelden. Zy fteekende Stad aan, en zeggen : Ik zoude geen

brand roepen, noch uitblufïchen. Vervloekt zy hy (i'preektjeremias)

dieGodes werk bedrieglyk doet , enzynfwaard van het bloed te rugge

houd. God wil , dat men 'er wakker met zyn fwaardzalin hakken,
dat 'er het bloed na volgd. Die dit werk niet getrouwelyk doet , is

vervloekt. Zy zouden wel willen, dat men maar veeren op las,

en hen met vofle-ftaarten wat over 't hoofd zwaayde : niet waar, lie-

ve man ?

Voorts zegt de H. Paulas : Gelykerwys Jannes en Jambres Mofe
teegenftonden , alzoo ftaan ook deezede waarheid teegen. Dit fpreekt

hy
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hy van alle de voorgaande Geeftelyken , dat die de waarheid teegen-

flreeven , en niet dulden willen i dat de menfchen , uit hunne benauw-

de heerfchappye, tot de kennifle van 't vrye geloofkomen. Dit ziet een

iegely k heedendaags wel; zy vreezen dat hun Ryk en Tyrannye Zal onder-

gaan. • Wanneer de Kinderen Ifraels in Egypte van den Koning Pharaö

verdrukt wierden , en Mofesvan God gezonden was, om hen te verlof-

fen } zoo deede hy in 't eerft twee wonder-teekenen , om te bewyzeh
dat hem God hadde uitgezonden. Toen deeden die twee toovenaars

van den Koning Pharao, Jannes en Jambres 3 ook diergelyke wonder-

teekenen , en hieldenidaar door den Koning op , en maakten Mofes
wonder-teekenen te niete; zoo dat het volk blyveh moeft tot aan het

derde wonder-teeken; daar konden zy niet teegen ; als toen wierd be-

kend, dat hunne zaak onrecht , en Mofes zaake rechtwas. Dus gaat

het altoos j de Tyrannen, (de Geeftelyke) onder Gods volk hebben

altydden fchyn , engelyken den rechte Heiligen in hunne gebaarden

,

daar door verhinderen en beletten ze de eenvoudigen , dat ze niet los kun-

nen raaken. Want zy zyn fwak van geweeten , en kunnen niet onbe-

fchroomd tuflchen fchyn en grond , huichelarye en waarheid oordee-

lén. Dienvolgens zoo moet het arme hoopje geftaadig door dat fchy-

nen en huichelen gevangen , van de waarheid verhinderd , en te rug ge-

houden werden. Verders : Het zyn menfchen van verwarde zinnen,

en tot het geloove onnut. Daar hebt gy 't, wat zy in den grond zyn,

haare meeninge en waan is verbyfterd : want zy ftaan daar vaft op

,

dat aldithunbedryfrechtis, en dat 'er ook niets anders is te doen, zy

weeten niets van 't geloove. Het geloove alleen maakt onverbyfïerde

zinnen en geeftelyke Maagden , dat leerd een recht gevoelen en goede

meeninge > dewelke daar op ftaat ; dat Gods genaade alleen onze trooft

is. Die dit gevoelen niet en heeft, die is een Chriften , gelyk een

hoer een maagd is , fchoon hy alle werken der Heiligen verrichtede.

En alwaar zulk een verbyfterde meeninge is, daar is weinig hoope, dat

zy ooit tot het rechte geloove raaken zullen; inzonderheid, wanneer

zy zoo verre komen, dat zy daar teegens vechten, en nochtans te voore

door den Doop daar in gefteld zyn geweeft , doch zich ndaderhand heb-

ben verbyfteren laaten. Vervolgens: Doch zy zullen door langheid

van tyd niet beftaan , hunne uitzinnigheid zal aan allen openbaar werden

.

Aldus zal het den Paus en onzen Geeftelyken ook gaan , de waarheid

zal blyven en hen te fterk zyn, hunne huichelarye en guiterye moet

openbaar werden , daar helpt geen woeden noch raazen tegen, al fchoon

zy vier duizend Turkfche Keyzers op hun zyde hadden. Valfche fchyn

en leugens kunnen eindelyk niet beftaan: 'ten is niet moogelyki fchoon

ze al een tyd lang helpen en duuren moogen.

Ter zelver plaatze , Euang. 3. Koon.

De Hooge-Schooiert) die Duivels-Schooien, raazen, en roemen niet al-

leen op het Natuurlyke Licht , maar verheffen het ook , als dat het

goed, nuttelyken noodigis om de Chriftelyke waarheid te kennen : op
dat immers klaar zoude werden , dat niemand als de duivel zelfs de Hooge-

jchoolen heeft uitgevonden om de Chriftelyke waarheid te verdelgen en

te onderdrukken
5
gelykerwys ook gefchied is en noch gefchied, och

lacy, ochlacy;

IL Deel m Euang,
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Euang. I. Epiphan.

UitdeHooge-Schoölen heeft men Do&oren en Predikanten gemaakt,

dat heeft hen de Duivel geleerd. Dus is Gods woord met voeten getreeden.

Want als dat voor den dag komt , zooftoot het zulke Duivels Leeringen

alle tot ftof.

Euang. S. Stephan.

Waarlyk ik zegge u , gy zult my van nu aan niet zien , tot dat—
geloofd zy die daar komt in den naame des Heeren. Deeze woorden
heeft Chriftus gefprooken naden Palmdag op Dingsdag, en zezyn het

befluit, endelaatfte woorden zyner Predikinge op Aarden. Derhalven

zynze noch niet vervuld , maar zy moeten vervuld werden. Zy hebben

hem wel eens ontvangen , op Palmdag -, doch daar meede is dit noch
niet vervuld. Dienvolgens is het nu zeeker, dat de Jooden noch tot

Chriftus zeggen zullen: Geloofd zy hy, die daar komt inden naame
des Heeren. Dit' zelve heeft Mofes ook verkondigd Deut. IV. In

de laatfte tyd zult gy weederkeeren totGod uwen Heere , endegy zult

zyne ftemme gehoorzaam zyn &c. En Hofe III. De kinderen Ifraé'ls

zullen eenen langen tyd zitten zonder Koning, zonder Vorften, zon-
der Priefter , zonder altaar, zonder Priefter-kleed of gewaad; ende
daarna zullen de kinderen van Ifraeiweeder komen en zoeken God hun-

nen Heere , ende David hunnen Koning (dat is, Chriftus), en zy
zullen Gode en zyne goeddaadigheid eere bewyzeninde laatfte daagen.

En ook Azarias 2. Chron. XV. Indien gy lieden God verlaat, zoo zal

hy u ook verlaaten. Daar zullen veele daagen voor by gaan in Ifrael

zonder den waaren God , zonder Priefter, zonder Leeraar en zonder
Wet} en wanneer zy in haare benaudheid weeder zullen keeren en roe-

pen tot den God van Ifrael hunnen Heere , zoo zullen zy hem vin-

den.

Deeze Spreuken kunnen niet verftaan werden, als van de teegenwoór-
dige Jooden. Zy zyn immers nooit te voore noch niet eens zonder
Vorften, zonder Propheeten, zonder Priefters , zonder Leeraars en
zonder Wet geweeft. De H. Paulus Rom. XI ftemd hier ook meede
overeen , en zegt : Blindheid is eensdeels over Ifrael gekomen , tot dat

de volheid der Heydenen zal ingaan , en alzoo zal het gantfche Ifrael

zaalig werden. God geeve, dat die tyd mag na by zyn, gelyk wy hoo-
pen. Amen.

Bejluitna de nitlegginge desEuangelums op H. drie Koningen dag.

Hier willen we een tyd lang ftil houden, opdat het boek niet al te groot
en te verdrietig werdeom te leezen : hoewel ik hoope , dat in deeze twaalf

Epifteknen Euangeliên een Chriftelyk leeven zoo rykelyk is afgebeeld , dat

een Chriften menfch overvloedig genoeg daar uit verftaan kan, wat hem ter

zaaligheid nodig is. Och of hetGod beliefde ! dat alle de Uitleggingen
vanmy en alle Leeraarenonder mogtengaan > en efniegelyk Chriften, de
bloote Schriften het zuivere Woord Gods , mogt voor zich neertien.

Gy ziet uit dit myn gerabbel of geftaamel hoe onbepaald,
en ongelyk Gods woorden zyn by alle menfchelyke woorden , en hoe wei-

nig



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. $t

nig dat een menfch een eenig Goddelyk woord genoegzaam bereiken en
verklaaren kan, door alle zyne woorden. Het is een oneindig Woord ,

en 't wil met een ftillen geeft gevat en overwoogen zyn , gelykerwys de
LXXXIV. Pi'alm zegt .Tk wil hooren,wat God zelve in myfpreekt. Nie-
mand anders kan het ook begrypen,dan zoo een ftille en betrachtende Geeft.

Wie zoo verre zonder byvoegzelen en uitleggingen konde raaken,dien zou^
den myne en aller menfchen gloflen noodeloos zyn, ja zelfs maar fchaade-
lyk. Daarom na binnen, na binnen, lieve Chriftenen $ en laat myne en
aller Leeraaren uitlegginge maar een hulp-middel zyn tot den rechten

bouw, op dat wy het bloote zuivere Woord Gods zelfs vatten, fmaaken

en daar by blyven moogen : Want daar woont God alleen in Zion. Amen.

Dus veel zy tot een proefvan de vervalfchte Schriften vanLuthervoor
tleeze reis genoeg.

Het zal echter niet fchaaden , wanneer wy, tot deeze zeer hardklinken-

de plaatzen van Lutker , noch de zoodaanige voornaamfte uit zyne Schrif-

ten hier heen trekken , dewelke van de algemeene ellende der Kerken-hui-

zen en des dien fts, die daar inne gepleegd werd, koomen te handelen. Op
dat alzoo een iegelyk onpartydig Leezer befpeuren mag, wat van deeze

twee voornaamfte zuilen of fteunzels der verbafterde Gemeenten , name-

lyk der Kerken en Schooien , na Luthers gevoelen , te oordeelen en te hoopen

is. Want gelykwyte vooren de Hooge-Schoolen befchreeven gevonden
hebben , zoo volgd nu verders ook

§. XIII.

Luthers eerjlegevoelen ontrent de Klerken.

ALles is teegenwoordig ook noch vol van bygeloovige Ceremoniën, Tom.v.

alzoo dat de PrieftersenGeeftelykeOverheeden des Volks, die ze, ^o!\bY
als 't recht zoude zyn , hadden behooren te'verminderen , dezelve voor

alle anderen noch vermeerderen en grootermaaken. Niet, datjuiftdege-

beeden , gezangen , orgelen , kerk-vercierzelen , beelden , kleederen

,

gebaarden des ligchaams , kruinen en andere diergelyke dingen , die door-

gaans in de Kerken te zien zyn, in haar zelven kwaad zyn i maar, omdat
daar door, of weegens de zelve geen Volk , Gods Volk, noch iemand

een Lidmaat van Chriftus is , maar het ook zonder die zelve weezen kan

,

en ook in der daad is.

Verders is dit echter voor vaft te houden > dat Gods Woord niet alleen ï?
m,

b

v
f

n '

de Tempelen maakt, maar ook de Kerk en den waarachtigen Godsdienft. yij.(aj

'

In teegendeel de Tempel maakt noch de Kerk, noch den waaren Gods-

dienft, volgens deeze woorden : Ter welker plaats ik de gedachtenifle

myns Naams zal oprichten , aldaar wil ik tot u koomen , enuzeegenen.

Hier is 'er gantfchelyk niet aan geleegen , ofde Tempel van zilver ofhout,

of een Stalisgelyk tot Bethlehem, of een Konings Paleis tot Jeruzalem.

Want die uitwendige dingen doen niets tot de zaak; werden ook vanden
Heere niet geacht, gelyk hy tot Nathan zeide: Waarom hebt gy voor

my een Ceederen huis geboud? Dus maakte Jacob uitdefteenen, die hy

voor een hoofd-kuflen gebruikt had, eenen Altaar, en noemde den zel-

ven een huis Gods , om dat de HEERE zich aldaar geopenbaard had-

m 2 de.
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de. Dienvolgens is de Tempel Gods over al , daar zich God maar door

zyn Word openbaard, de plaatze zelfs zy dan van goud of van leem ge-

maakt. Hoewel David dat huis , het welk Salomo naderhand geboud

heeft, ook meede influit, zoo handeld hy nochtans voornaamelyk van

de vrucht en nuttigheid van dien Tempel op te bouwen, de welke beftaan

zal uit die geene, die indeKerkeleeren, bidden, offeren, en de zelve

heiligen zullen. Dit is die blydfchap , dewelke wy te deezer plaatze

zoo heerlyk zullen hooren verkondigen , dat zich David daar over ver-

heugde: nademaai hy wel wift , dat het een onuitfpreekelyke gaave Gods
is, zyn woord te moogen hooren, wanneer hy zyn aanfchyn openbaard,

en wy daar door weeten moogen , wat zyn wille ontrent ons is. Wanneer
deeze gaave zich vertoond, zoo zyn de vellen des Mofaifchen Tabernaa-

kels, daar de zelve meede bedekt was, veelkoftelyker als eenig goud of

eedel gefteente zyn mag. Daar en teegen, als deeze gaave niet openbaar

is, zoois'er geen onderfcheidtuffchen den Tabernaakel van Mozes, en de

andere Tempelen der Heidenen.
Tom. vil. Hetfchyndvvelzoo, dat David niets zonderlings zegt, alshy fpreekt,

ïijr™b'.
wy willen in het huis des Heeren gaan. Want wy denken alleen aan (teen,

hout, en goud > wanneer wy van een huis hooren gewag maaken. Doch
het huis des Heeren beduid heel wat anders ; naamelyk de gaave van het

Woord Gods te bezitten. En dat de menfch aan zoodaanigen plaats is ,

daar men God teegenwoordig kan hooren , zien en vinden , vermits al-

daar zyn woord en de waarichtige Godsdienft gevonden werd. Weshal-
vendiebefchryvinge, die de School- Leeraaren van den Tempel voor den
dag brengen, valfchis, dat een Tempel een huis zoude zyn, het welk van
hout en (teen ter eeren van God is opgericht > wantzyverftaan zelve ook
niet, wat het is. Noch Salomo ris Tempel was daarom niet fraay, omdat
zy met goud en zilver verzierd was , maar haar waarachtig cieraad was,
God aldaar aangeroepen, dat hy aldaar genaadig bevonden wierd, als

een Heiland, die vreede verleende en de zonden! vergaf &c. Dit heet

den Tempel recht aanfchouwen 3 en niet , gely k een koe een nieuwe poort
aankykt-, of de Gryns-Biflchoppen die Tempelen aanzien, welke zy ko-

men te wyen.
T

,

om '

L
V
r
I" Dewyl niemand de zonde en afeooderye ontvlieden zoud konnen

«37. (a) wanneer God met een plaats en maniere van Gpdsdienlt kwam aantewy-
zen : daarom is de Godvreezenden in de Weereld altoos een plaats ge-

toond geworden , aan welke een belofte gedaan was , dat God zelve aldaar

zyn, hooren en fpreeken wilde Sec. Wy hebben heedendaags geen lio--

chaamelyke plaats, maar alles is in Chriftus, op dien alleen zullen onze
oogen en harten geveftigd zyn : Want hy is een alleen , dien wy alleen als

GOD eeren moeten, alzoo, dat men wel met waarheid zeggen mag,
dat 'er buiten den menfche Jefus, geen GOD en is. Hieromme hebben
allediegeene, die hem door het gelooveaanneemen, eenen GOD; maar
die hem niet aan neemt, die heeft ook geenen God , noch kan hem óok
niet hebben.

Ons werd geleerd, dat het een zeer groote genaade is , een plaats te

hebben, daar Gods Woord onderweezen werd : want aldaar is de Kerke,

en zy werd aldaar ook onderhouden , dat is het Heemelryk. De plaats,

zegthy, hebben wy, daar deTempel, na Gods belofte is geboud: Want
aldaar hooren wy het Woord , dan fpreekt God met ons, daar bidden
wy , en doen alles , wat tot den Godsdienft behoord ; Alhier werd de Dui-
vel overwonnen , mitsgaaders alle zyn looze ftreeken , verwoedheeden

en
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en leugens, waar door hy de Kerken en haare heerlykheid meend te ver-

woeden , en aan de Gemeente fchaade te doen.

Over zulks is nu Gods Huis ofTempel op alle plaatzcn en in alle ge- Tom. u.
wellen, ten allen tyden, en voor alle menfchen, als men maar Godeerd f - **« W
ende hem diend. Want aldaar > zegt men, woond hy zeekerlyk, daar'

8 *' W
hy waarachtiglyk geëerd werd, inzonderheid , wanneer de Geloovigen
op een plaats te zaamen koomen, om Gods Woord te hooren endaar in

onderweezen te werden. Derhalven kan men geen plaats meer Gods Tem-
pel noemen, of roemen, noch om haare grootekoftelykheid, uitgcftrekr-

heid, timmeragie, noch om de meenigte des Volks > maar alleenlyk gelyk
ik gezegt hebbe , om dat men aldaarte zaamen komt, omte bidden, om
God te dienen, en zyn Woord te hooien: Gelyk deCXX. Pfalmv. 20. en
de volgende, zegt. Hierom nu behoord de plaats, om des Volks wille

(hetwelk waarlyk het huis Gods is) Gods huis genaamd te werden , en
niet het Volk om de plaats wille. Ondertufichenheerfcht en praald ech-

ter fchier door de gantfche Weereld , het wangeloof zeer geweldig in zoo-
daanige Tempelen, om de zelve op te richten, te weyen, en te onderhou-

den , in welke men niet zoo zeer ter harten neemd en zorgedraagd , dat het

Volk daar inne Godvreezend en vroom zy, ofdateenrechtfchaapeGods-

dienft aldaar in zwang mag gaan, en het Woord Gods zuiver ge preedikt

werden
;

als wel , om te pogchen en hoovaardig te zyn op hunne heer-

fchappye, rykdommen, cieraaden, heerlyk, koftelyk gebouw, endier-

gelyke Weereldlykeydelheedenmeer. En op dat ik het kortelyk alhier met
deezen Pfalm zeggen mag ; men bedryft , helaas ! meer allerhande godloos-

heeden indieplaatzen, daar men den Godsdienft behoorde te oeftenen,;

dan dat men daar in gaat , [ met een vertrouwen ] op de groote goedheid

Gods, en bidt aldaar in godvruchtigheid, ofdatmendaarin leerd, hoe
wy na binnen zullen gaan , en daar in aanbidden > fchoon zealleenlyk tot

zulk een gebruik zyn geboud en opgericht. Daarom is het geen wonder dat

de donder en blixem meer in de Kerken en Tempelen Haat , als wel

m andere huizen , dewyl nergens grooter en fchaadelyker misbruiken

,

boosheeden en bedriegeryen gefchieden , als in de Kerken , of, gelyk men
zenoemd, in de Huizen Gods, die nochtans aan de allerzuiverfte en God-
delyke zaakenalleenlyk toegeëigend zyn. En fchoon in de andere huizen

ook wel boosheid gepleegd werd , zoo werd echter de naame Gods aldaar

noch niet zoo hoog gelafterd en verontheiligd , door dien ze tot zoodaani-

gen gebruik niet geboud zyn, om opentlyk daar in te leerenen God aan te

roepen , gelyk de Kerken : hierom gefchied in de Heilige plaatzen altoos

een dubbele zonde, daarelders maareen enkele gefchied.

Alles wat teegen God, en voor de menfchen aan lichaam en ziele fchaa-

delykis, heeft-niet alleen een ieder Gemeente , Raad ofOverheid macht

om af te fchaften en teegen te gaan, zonder willeen weeten des Paus en

Biffchops , maar zy zyn ook fchuldig, by haarer zielen zaaligheid,

zich daar teegens te ftellen , of fchoon de Paus en Biflchop het zelve

niet wilden toelaaten, die nochtans de eerfte behoorden -te zyn om het

quaad uit de weg- te ruimen. En voor eerft moet men de Kerk-wyin-

gen geheelyk af fchaften , vermits ze niet anders dan Kroegen , Jaar-

markten en Speel-plaatzen zyn , en alleenlyk tot Gods oneere en der

zielen verderf komen te ftrekken. 't Is te vergeefs , dat men wil voor-

wenden , dat ze een goed begin hebben gehad , en geen quaad werk zyn

geweeft: Want God vernietigde wel zyneeigeWet, die hy van den He-

mel gegeeven hadde, als ze tot een misbruik verviel , en hy werpt ook

m 3
noch
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noch daagelyks om verre het geene hy ingefteld, ea verbreekt het gee-

ne hy gemaakt heeft , weegens het averechtze misbruik, gelyk in den

1 8 Pfalm ftaat : Gy verkeerd u met den verkeerden

.

Kerk-Po- Want daar is geen andere reede om Kerken te bouwen, zoo 'er

Deei'^ver

1
immers een reede is, als alleenlyk, op dat de Chriftenen mogen te zaa-

deEpiftd men komen , bidden , predikatien hooren , en het Sacrament ontvan-

K^da» Sen: En wanneer die reede ophoud , zal men die Kerken afbreeken,

gelyk men andere huizen doet , als ze nergens toe nut zyn : Maar
teegenwoordig wil door de geheele waereld een ieder menfeh een by-

zondere Kapelle of Altaar , of ten minften een Mille oprichten, uit

geen ander oogmerk , als om dat hy zich inbeeld daar door zaalig te

werden, en den Hemel te koopen. 't Was beeter, dat men alle Ker-

ken en Stiften, die 'er in de weereld zyn, tot den grond toe uitroeide

én tot affiche verbrande, en 't was ook minder zonde, fchoon 't ook al

iemand uit moedwil deede , als dat eene eenige ziele in zulk een dwaa-

Imge zou verleid werden, en te grond gaan. Want God heeft niets

van Kerken, maar van Zielen gebooden, die zyne waarachtige eigent-

lyke Kerken zyn. Waar door de H.Paulus i. Cor. III. zegt: Gy zyt

Gods Tempelen of Kerken. Wie nu deeze Kerk befchadigd, dien zal

God verdelgen. Ik zegge nog eens, het was goed, om zoodaanigen

dwaalinge uit te roeyen, dat men doordegantfche weereld eens alle

Kerken over hoop wierp , en in gemeene buizen , ofonder den blaauwen
Heemel predikte, bad, doopte,en alle Chriftelyke plichten oerFende. Naa-
demaal ook de voorverhaalde reedenenom Kerken te bouwen , flechte ree->

denenzyn.Ghriftus predikte meerals driejaaren lang, maar alleen drieda-

gen in denTempel tot Jerufalem,den overigen tyd prediktehy in de Schoo-
ien der Jooden , in de Woeftyne, op de bergen, in fcheepen, over de tafel en
in de huizen. Joannes de Dooper quam nimmermeer in den Tempel.
hy predikte aan de Jordaan, en op alle plaatzen. De Apoftelen pre-

dikten op Pinxter-dag tot Jerufalem op den markt en op de ftraaten.

Phdippus predikte den Befneedene op den waagen. De H. Paulus pre-

dikte tot Phdippus aan 't waater, in de gevangeniffie , en hier en daar in

de huizen
j gelykerwys ook Chriftus hen bevoolen hadde , Matth.X.

dat zy in de huizen zouden prediken. Ik beelde my in, zy zyn alzoo
goede Predikanten geweeft, als 'er nu zyn. Doch dus zoude het gaan ,

dat voor de averechtze predikatien en duivels-leeringen koftelyke ver-

welfde huizen gehouden wierden > maar Gods woord kan in geheel Beth-
lehem geen herberge vinden , om gebooren te werden.

Op>het Hier uit kan nu een iegelyk afneemen , dat men God niet diend

Stephanus. met Kerken te bouwen ; en dat al de moeite , die men daar toe aanwend, '

j

verlooren is, als men daar door God waand tebehaagen, en eenen ge-

naadigen God te verkrygenj gelyk wy elders meer daar van gefprooken
hebben. Dit ziet gy hier ook fraay en klaar in deeze gefchiedeniffe.

Want indien de H. Geeft , die alhier door Stephanus fpreekt, zelfs dat
huis verwerpt , het welk God bevoolen hadde te bouwen j wat zal hy
ons dan doen, diegeen gebodnoch bevel hebben om Kerken op te rich-

ten? Daar is heedensdaags geen Kerke, waar van men zeggen kan , dee-

ze plaats heeft God verkoozenen heeten bouwen. Wanneer wy zulk
een voorrecht hadden, gelyk deJooden, dat God tot ons gezegt hadde ,

bouwdmy een huis, fchoon 't ook maar een varkens kot was, zoo was
hetkoftelykj en wanneer dan God daar by voegde, ik wil u zeegenen,
zoo zouden wy wel ftaan, enrykelyk begunftigd zyn. Niemand kan

zeg-
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zeggen, dat het gebed in de Kerk beeteris, als dat op het veld, of op
een ander plaats gefchied. Ziet, zoo veel is 'er aangeleegen , wanneer
God iets beveeld te bouwen ofte verrichten. Heeft God die Kerk , die

hy zelfs vercierd heeft en belaft te bouwen, verworpen > wat zal hy van
onszeggen, als wy onze Kerken, daar hy niet van weet, zoohoo^ver-
herfen , enwaanen, Gode eenen grooten dienft daar door te doen? Wy
zullen clanftaan als zotten, en als of we opdenmondwaarengeflaa^en,
wanneer hy tot ons zeggen zal : Gy dwaas , wie heeft het u bevoolen , dat gy
my Kerken zoudt bonwen, en altaaren oprichten?

Kerken en Tempelen moet men hebben, om Gods Woord daar in te oP den dag

hooren, en de Sacramenten te gebruiken; Maar het is een zotte inbeeldin- ^in-

ge , dat wy waanen Gode een huis geboud te hebben , om dat hy onsjuift
pa
Tn

f

e

in dien Tempel wil verhooren, en niet op andere plaatzen ook. Wy
moeten God danken, dat hy ons beloofd heeft, in alle hoeken der weereld
te svillen verhooren. Maarwy willenden wyden Tempel Godsineenen-
ge plaats befluiten, en God aan een kort einde vatten , dien Heemel en
Aarde niet kan begrypen. Wee uwer o fchandelyk ongeloof .' Doch wat
behoefd men zich daar 200 zeer over te verwonderen, dat de weereldlyke

zaaken , en 't geene menfehen verzonnen hebben , zoo fchoon voor de wee-
reld fchynen, enwatrechtfehaapeen Chriftelykis, zoo leelyk en onaan-

genaam is, inonzeoogen; nademaal de gantfche Schrift betuigd, datde
Goddelyke wysheid voor de weereld een dwaasheid is , en Chriftus met zyn
Woord voor haar een verworpeen verachte zaak moeten zyn ? Derhalven

zult gy niet oordeelen nahetuitterlyk aanzien der zaaken, maar gy moet
oordeelen met een rechtvaardig en waarachtig oordeel. Alzoo heeft het

Gode behaagd, dat die leedige en onnutte Biffchoppen, nooit iets goeds

noch nuttelyks zouden uitrichten, en de Afgooden der weereld, hunne
afgooderye behouden ;

echter met deeze voorzichtigheid , dat zy de geld-

markten duur genoeg verkochten, en het geld voor alle kerk-deuren laa*

gen leiden , en op dat men doch immers niets zonder geld van hen bekoo-

men mogt , zoo heeft het fweet des armen Volks moeten lafl: lyden . Wan-
neer nu ergens iemand by uitterfte wille eenig geld aan de Kerk gemaakt
hadde , dien fchreeuwde men openbaar van den Predikftoel af, en beval

hem aan het Volk in haar aandachtig gebed, opdat andere daar toe ook

beweegd mogten werden. Zoodaanig geld zoude men aan Gods leevendi-

geTempel uitgedeeld hebben > maar de buik-dienaars hebben zelfs niet ge-

noeg, om van te vreeten en te zuipen. Tot een teftament , datdendpo-
den Tempel aangaat , vermaand men de gantfche weereld , dat zy dien doch

niet willen vergeeten , op dat immers hout en fteen haarc pronkerye behiel-

den, en fraay gefchilderde beelden hadden. Maar van den leevendigen

Tempel , werd niet een woord gerept * niemand maakt den Armen een te-

ftament, dien vergeeten wy , en laaten hem gebrek lyden ; want aldaar is

Gods gebod, en Gods werk, 't en heeft ook geen aanzien, voor de men-

fehen j doch daar en teegen wat menfehen verzinnen , dat houdendryft

men met ernft , daar is men willig toe , en men geeft , terwyl men geeven

kan. En wykeeren alzoo alles averechts om, het geenewy aan leevendige

Tempelen behoorden te doen , dat doenwy aan doode Tempelen. Hier-

om is het geen wonder , dat de donder meer in de Kerken , als in de hoer-

huizen flaat; ja men hoord zelden, dat de donder in die huizen fchaade

doet; want God wil zeekerlyk daar door aan toonen, dathemzoodaani-

gen afgooden-dienft booven maaten zeer mishaagd. Hoererye en echt-

breuk zyn zoo groove zonden, datzeookeenzwyn met zyn fnuit zoude
rieken }
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rieken kunnen ;
doch hoe gruwelyk en fchrikkelyk deezeafgooderyeis,

die alzoo onder eenen fchoonen fchyn van een waarachtigen Godsdienft

doorgaat, weet noch bezeft niemand , als die den Geeft Gods heeft.

Tom. ix.f . In 't N ieuwe Teftament legt de Sabbath ter needer,na de groove uitterly-

&i o. ( a ) ke ze; \yancd^ gebod heeft ook tvveederley zin, gelyk ook de andere ge-

booden, namelyk, eenen uitwendigen en eenen inwendigen ofgeeftely-

ken. Onder 't Nieuwe Teitament is het by de Chriftenen altooS heilige

dag , en alle daagen zyn vry. Daarom zegt Chriftus , des Menfchen Zoon

is ook een Heer over den Sabbath. En Paulus vermaand derhalven ook al-

lezins de Chriftenen , dat zy zich aan geenen dag zuHen laaten binden:

[ zeggende] gy houdt daagen en maanden, Feeften en Jaar-tyden. Ik

vreezevooru, dat ik niet miflchien te vergeefs aan u gearbeid hebbe. En
tot den Coloflenzen noch klaarder: zoo laateudan niemand uw gewee-

ten bezwaaren over fpyze of drank > noch over een gedeelte der daagen , t

namelyk de Feeftdaagen , of nieuwe maanden of Sabbathen , welke zyn

een fchaduwe vandetoekoomende dingen.

Tom.m.f. Doch hier komt ons een argernis voor , daar wy teegens teftrydertheb-

* a ' ben ;
namelyk wy moeten ons daarom niet inbeelden, de rechte Kerk niet

te zyn, cm dat onze teegenpartyen ons met zulk een verzeekerdheid ver-

doemen , en op allerhandewyze gruwelyk vervolgen : maar in teegendeel j

dit kruis en deeze veroordeelinge moeten we houden voor onbedriegelyke

teekenen der rechte en waarachtigeKerke,gelykervvys ookde 10 Pfalm aan-

wyfd, en Pfalm LXXI. ftaat.-Haar bloed zal dierbaar gefchat werden voor

hemj ennochPfalm CXVI. De dood zyner Heiligen is waard gehouden

voor den Heere. Alhier hoord gy, dat het 'er zoo verre van daan is , dat God
diegeene, die alzoo gedood werden , daarom niet zoude aanneemen, dat

zelfs zoodaanige dood van hem koftelyk en waard werd gehouden.

Daaromzynzy zeekerlyk Gods volk, welkeGod zich aanneemt.

§. XIV.

teerdere getuigènijjen "pan de gefleltenijjè der 'Predi-

kanten in de XFld
\ Eeuw.

VAndè iro\wsr(>ciyitotrvv>i [ zich bemoeyen met vreemdeen onnoodi-
gezaaken,] der Predikanten , vindt men de volgende klachte in het

Antwoord en teegenberichtopD. Krellens Lyk-predikatie p. 37. „ Wat voor

„ een Geeft heeft Huntiius gedreeven, en wat noodzaakelykheid heefc

;, hem gedwongen , dathyin't 94
rte

. jaar, op den Ryksdag tot Regens-

„ borg, heeft voorgehad, die Keur-vorften en Vorften, dewelke el-

,, kanderen in den bloede beftonden, en om weegens des heiligen Ryks
„ hoogfte en ten uitterften dringend gevaar te beraadflaagen , verzaameld

„ waaren , van eikanderen te lcheuren : ook hen van een gedeelte van hun-<

„ ne aal-oude Koninglyke Voorrechten T Waardigheeden en Heerlyk-

„ heeden te berooven, en zoodaanige opfehuddingen en beroertens te

„ ftooken , waar door alle vertrouwelykheid weggenoomen , en de
„ Turk een Heer des Lands hadde kunnen werden , ja hetgantfche

„ Ryk verlooren en te gronde gaan ? InUittenbogaardsKerkelyke Hi-
ftorie P. II. p. 132. werd ingelyks hier van aldus gewaagd: De bitter-

heid der Ubiquitifien ging zelfs zoo verre , dat 'er eenige van haare

Theologanten in 't jaar 1594. op den Ryksdag tot Reegensborg qua-

men.
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men , en aldaar allerhand Schriften uitftrooiden , waar in zy den Key-
zer en de Standen poogden te overreeden en wys te maaken , dat de
Kalviniften vyanden van de Augsborgfche Belydeniflen, Luthers Ca-
techifmus en het Concordien-boek waareo, en dienvolgens moeften zy
buiten de Religie-vreede geflooten werden. Dit zochten zy door
twee Vorften van haar Party , teegen den Paltz-Graaf Frederik , te

weeg te brengen , gelykerwys zy het ook te voren teegens zyn Groot-

vader Fredrik den 1 1 1 verzocht hadden. Maar zy richteden ook deeze
reize niets uit.

Van de laatdunkendheid en pracht van zommigen ftaat ter zelve plaats

p. 152. aldus : „ Men vind'er nochtans wel onder u Papen, die

onder hunne fmeer-kappen goude keetenen , de vingeren vol

ringen , en koftelyke kleederen , als meenig Raadsheer van een

Keurvorft of Vorft draagen : Om te zwygen , dat eenige van u , de

Adelyke leenen en goederen.aan zich trekken , dezelve met aanzien-

lyke paarden beryden, en hunne hals-gerichten en andere heer-

„ lykheeden gelyk weereldlyke Heeren en Potentaaten hebben, en be-

„ ftieren.

Toteen^brbeeld van onbezonnekeevigheidinhet verketteren enfchelden kan

ook het volgende dienen.

Van den Koning van Deenemarken Frederik den II. werd verhaald,

datj als hy in 't jaar 1586. vaneen Vorftelyke byeenkomft tot Luneborg

weeder te rug , en door Hamborg reifde, hy in de Katharine Kerk al-

daar een predikatie had willen hooren j weshalven de Raad den Predi-

kant Stammchius te vooren waarfchoude , dat hy kort , en zonder fchel-

den of veroordeelen , prediken zoude , vermits de Koning zulks on-

gaarn hoorde. Dit echter niet teegenftaandehad de Predikant , uit den

text van de valfche Propheeten Matth. FlI. op de Kalviniften vreeflyk

los gegaan , en inzonderheid weegens de laatfte Byeenkomft (of Zamen-
fpraak) tot Mompelgard teegens Beza fchrikkelyk gefcholden; on-

dertufïchen hadden dit de Hollandfche Afgezanten meede aanhooren

moeten. Weshalven deeze ook een klachte aan den Raad en den Ko-
ning zelve overleeverden , en zich over de bitterheid en valfcheid des

Predikants geweldig beklaagden. De Koning antwoorde hier op door

den Ryks-Kantfelier : Dat hem zelven de onbefcholtheid des Predikants

ten uitterften mishaagd hadde> en, indien hy zulx te voore hadde ge-

weeten , hy zoude hem niet gehoord hebben gehad : Doch hy wilde,

voor hem zelven , in dusdaanige verwarde tyden , zich het oordeel over

de Leere niet aanmaatigen. Echter had hy naaderhand zich over Ta-
fel jeegens den Raad ontvallen laaten j dat wanneer een Predikant in

zyn Koningryk diergelyk een onbefeheidenheid gepleegd hadde , hy
den ftoel niet meer zouw behoeven te betreeden. De Raad nu had aan

den Predikant de klachten der Neederlanders bekent gemaakt -, waar

op hy niet alleen niet zeediger was geworden , maar zou ook noch veel

heevigeralste vooren uitgevaaren en gefcholden hebben.

Fid. Uytenbogaard Kerkel: Hijl: P. 11 ƒ>. 1 3 1

.

Het geene van de goederen van D. Polycarpus Leyzer in de Kerkelyke
Hiftorie is gewaagd, kan uit zyne eigene Predikatien noch eenigermaa-

II Deel. n te
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te opgehelderd werden } inzonderheid , daar hy in een Landdags pre-

dikatie , die tot Leipzig in 't jaar 1602. is uitgegaan , zeer veel van

fchoone daalders en de inkomften der Predikanten fpreekt, waar uit al-

leen tot een proefje dit navolgende alhier ftaan mag. p. 26. „ Waar
blyven doch die fchoone nieuwe daalders , die ons God noch uit de

Bergwerken verleend, en vanjaar tot jaar geflaagen werden , doch

echter zoodaanig uit het Land raaken , dat men 'er nauwlyks eenige

weinige weeder kan te zien krygen ? Daar komen de kramers, die

ons hunne diere waaren aanpraaten, dewelke doch binnen korten tyd

enkel lompe vodden werden , en draagen voor de zelve die fchoone

heerlyke daalders weg. En noch > Daar moet alles voor vreemden

„ drank, en koftelyke gerichtenuirgegeeven werden. Alzoo, datwy
het alles aan de hals hangen of door de Keel jaagen. Een vörfte-

lyk of Hooge Staats-Perzoon kan niet licht iets nieuws hebben, of

denEedclman wil hem daarin navolgen,
f. 39. Dearme Predikanten,

„ (ikfpreeke niet van die geene , die op zommige plaatzen treffe-

„ lyke landbouwery hebben , maar van hen , die in de fteeden niet als

„ droog geld genieten ) kunnen het haare niet vermeerderen. Ja in

„ plaats dat de lieden in voorige tyden milddaadig eneedelm^pdig waa-

„ ren, en men in de fteeden zomtyds goede profyten had , waar door

„ iemand dies te beeter konde voortkoomen , zoo is men heedensdaags

j, in teegendeel zeer kaarig en wrek , en een Predikant heeft zich daar

„ over weinig te verheugen. Derhalven overweege men maar j wan-

„ neer een Predikant of Superintendent 150. of 200 guldens, met eeni-

5, ge weinige fcheepelen koorns , ( het welk noch dikwils by na half

j, kafis ) inkoomen heeft , en daar beneevens met een tafel vol kinde-

j, ren van God den Heeren gezeegendis, en nochtans ook zomwylen

„ by gevaaderfchappen , bruiloften of anderzins zyn eere zal bewaaren,

„ ook daarenbooven noodzaakelyke boeken om te ftudeeren koopen i

„ hoe is het doch moogelyk , dat hy zich daar van onderhouden kan l

„ Noch veel flechter is het met de arme School-dienaaren gefchaapenj

„ die moeten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de Schooien , by

,, de ongebonde jeugd , in floten ftank, den gantfchen dag zich af-

„ matten, en hebben nochtans maar een zeer kleine bezolding , ja zoo
„ klein , dat zy bezwaarlyk hun brood daar van hebben kunnen , en

,, 'er geen Jonkeris, die maar een of twee zoonen heeft, die een Pa-
„ dagogus met zoo geringe koften houdt. En 't is aldaar waarlyk by

„ hen, eezels arbeiden diftelvinkjes loon. By aldien nu dit gebrek

„ niet verbeeterd we#l, zoo is het niet te vermoeden , dat de Kerke-

„ lyke ftaat, een goede beftendigheid kan hebben. Want een ieder

„ overdenke by hem zelven, wanneer maar zulk een fchaars loon ge-

„ geeven werd , en zulks werd van die geene gemerkt , die God met

„ een goed verftand begaafd heeft, zoo begeeven ze zich niet tot het

„ ftudeeren in de Godgeleerdheid: wanteeniegelykdenkt,watzalikmy

„ in de Theologie oeffenen? als ik het verre breng, zoo werd ik hier of

„ daar een Superintendent , en dan heb ik in 't jaar niet meer als 200

„ guldens traftement, daar kan ik niet veel by overhouden, dies leere

„ ik immers beeter wat anders , op dat ik my ook eerlyk onderhou-

„ den kan , God heeft immers my zoo wel een goed vernuft gegee-

„ ven, als anderen. En dit is het , het welk Luther in zynen tyd

„ zeide , men zal het Euangelium uit Duitsland uithongeren,

„ Ach ! wat zoude hy nu wel zeggen , indien hy noch leef-

» de,



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. 9?
„de, en den teegenwoordigentoeftandeens naauwkeurig ter herten

„ nam ?

§• XV.

Fan de Formulier- of\Artyhgl-boelen.

OF en hóe verre men op de Formulier- of Artykel-boeken in de uit'

leggmge en toepaffinge der Schrift , en fagevolg ook in de Gelooft-punten

vertrouwen mag , heeft noch onlangs een Godgeleerde door de navolgen-

de voorbeelden kortelyk verklaard : Nademaal men eenige plaatzen

vind, die niet volgens de waarheid, in de Artykel-boeken gefteldzyn
>

zoo moet men met Auguflmus zeggen: Pcreat error cum hominum memo-
ria: (Dedwaalinge blyve met hunne ftichters in vergeetelheid.) De
Vaders der Augsborgfche Belydenifle , die in hun tyd zich uitgedrukt heb-

ben na de kennifïe,die zy van deH. Schrift hadden,moeten zich ook,volgens

den reegel des Apo ftel s , de Geejien der Propheeten zyn de Propheeten onderdaa-

nig, van de navolgende tyden , en van die geene , die in de navolgende

tyden een grooter licht hebben , onderwyzen laaten ; en geenzins zoo
vermeetel zyn , dat zy niet meer van anderen willen geweeten hebben

,

als 't geene zy weeten; en alleen maar wat in de BelydenhTe vervat is, en

£ daar door] verftaan werd , juift van een ander eifchen ; dat hy *t zoo
verre maar verftaan zal , en verder niet > dit is baarblykelyk dePaapfche

Geeft, en een groote fpoorelqosheid, dat men den Reegel voor het na-

maakzel {[normampro normato ) wil houden, en het namaakzel voor den

Reegel} (normatumpro norma) dat is, dat men de Schrift na de Arty-

kel-boekert wil verklaaren, en niet de Artykel-boeken na de Schrift;

waar door men in waarheid niet anders doed , als dat men zoo veel van het

gezag (ofauthoriteit) der H. Schrift aftrekt als men, inzoodaanigege-

fteltenisvanzaaken, de Artykel-boeken verheft. Het was noch iets , als

menmeteenGoddelykebewysreede betoonen konde, dat onze Artykel-

boeken den rechten zin des H. Geefts, in dien en dien text, altoos getrof-

fen hadden, en dat alle dingen, dekleinftezoowelalsdegrootfte, met de

H. Schrift in alle punten over een quamen ; zoo zoude men wel van weer

zyden kunnen zeggen; gelykhet de Formulier-boeken verklaaren , al-

zoo is de zin der H. Schrift en gelyk de zin der H. Schrift is , alzoo

verklaaren het de Artykel-boeken ; want als dan was de meeninge in alle

beide eens en Goddelyk, en men konde met alle billykheid op het Quia

dringen; [d.i. zeggen het is zoo, om dat het in de Artykelboeken zoo

ftaat; ] doch men moeft echter de nieefterfchap en de Opper-heerfchappye

aan de H. Schrift laaten, na dien dat geene, het welke de Formulier-

boeken volgens den Goddelyken zin uitgefprooken hadden
,
geenzins

recht en aan te neemen zoude zyn, om dat zy het zeiden; maar daarom al-

leen moeft het beleeden en aangenoomen werden, om dat het in de H.
Schrift ftond, als daar zy deeze of geene ftellinge of verklaarihge van

daan gehaald hadden. Doch nu in teegendeel werden in deeze boe-

ken zommige plaatzen gevonden, die niet na den zin des H. Geefts,

maar tegens den zin des H. Geefts verklaard zyn; dienvolgens moet men
zoodaanigen verklaaringe geenzins aanneemen, maar verbeeteren.; men
moet van haar gevoelen in dat ftuk afwyken , en niet daar in blyven : Gely-

kerwys ook de Augsburgfche Vaders zoo oprecht zyn geweeft,dat zy zich

en hun gefchrift aan het oordeel derH. Schrift onderworpen hebben ; tee-

rt 2 gen?
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gens deeze gematigdheid echter kanten zich heedensdaags eènige ftuur-

fcheen twiftzuchtige Godgeleerde aan ; en ik weet niet , wat zy uit de

Artykel-boeken maaken willen. Ik zal teegenwoordig maar een oftwee
voorbeelden bybrengen , waar in de Artykel-boeken de meeninge des H.
Geefts niet hebben getroffenen de Verantwoordinge der AugsborgfcheBe-

lydcnifle ftaan deézc woorden:?ratereacontumelidflfficMnt Chriftwn (adver-

(aru,~) cumdicunt, homines per monafticam vitam mereri aternam. Dat is,

daar beneevens doen onze Teegenftreevers Chriftus fmaad aan, als zy
zeggen, dat men door het kloofter-leeven het eeuwige leeven verdiend.

Welke ftellinge waarachtig, en in de H. Schrift gegrondveft is: Ver-

ders is dat geene, 't welk daar by gevoegd is , ook recht en waar, wan-
neer men fpreekt.- Vensnefiiaquidemlegihimc honorem tribuit, quodmerea-

iurvitamattrnam. Dat is, God heeft aan zyne wet zelfs deeze eer niet

verleend , dat ze het eeuwige leeven verdienen zoude. Want indien

'er een Wet gegeeven was , die leevendig en zaalig konde maaken ,• en

dienvolgens ook het eeuwige leeven verdienen en verkrygen, zoo zou-

de waarlyk de Geregtigheid door de Wet komen , daar toe God nochtans

de Wet niet gemaakt heeft. Maar 't geene hier na volgd , is in de H.
Schrift niet gegrond > als daar men uit het 20 Hoofdft. des Propheets

Ezechiels bewyzen wil , dat de Wet des Allerheiligften Gods niet goed
en is ; gelyk daar van de woorden aldus luiden : Sicut clare dicit apitd E-
zechidemCap. 20. Ego dedi eispr/eceptanon bona, érjudicia^inquibusnonvivent.

(Dat is: Gelyk hyduidelykbyEzech: aan het XX. Hoofdft. zegt : Ik gaf

hen inzettingen die niet goed en zyn, en rechten, in welke zy niet zullen

leeven.) in welke woorden uitdrukkelyk teegens den Apoftel Paulus

Rom. Vil. 12. geleerd werd , dat de Wet Gods niet goed en is ; daar hy
nochtans uitdrukkelyk het teegendeelleerd, zeggende: De Wet is hei*

lig, en het gebod is heilig, rechten goed. Ja door zoodaanigen ftellin-

ge (daar men van de Wet Gods zegt , dat de menfeh , die de zelve

doet, daarin niet leeven zal) werd zoo wel Mofes , als ook Ezechiel

,

ofliever God in Ezechiel, insgelyks de Apoftel Paulus in 't aangezicht

teegen gefprooken , als die in den briefaan de Gal. III. 12. zegt: De wet
isnietuitdengeloove, maar de menfeh , die de zelve doet, zaldaardoor
leeven. Mofes drukt dit aldus uit , Dcut. XXXII. 4,6. 4.7.Neemt ter harte»,

alle de woorden , die ik aan u lieden heeden betuige , dat gy zeuwen kin-

deren beveeld , dat zy onderhouden en doen alle de woorden deezer Wet

:

Want het is geen vergeefs woord aan u lieden, maar het is uw leeven,

en dit zal u lieder leeven verlangen. Doch God fpreekt het noch klaarder

uit by den Propheet Ezechiel juift in het zelve XX. Hoofdft. het welk de
Apolog: der Augsb. BelydenifTe aan trekt -, aldaar luiden de woorden i>. 1 1

.

aldus : Ik gafhen myne gebooden , en leerde hen myne rechten , door wel-
ke de menfeh zal leeven, die ze onderhoud. En v. 13. Maar het huis I-

fraélswas my ongehoorzaam 3 ende zy leefden niet na myne gebooden,
endeverachtedenmynerechten, door de welkede menfeh zal leeven, die

ze houd. En nochmaals v. 18. 19. 21. Ikzeidetot haare kinderen in de
woeftyne: Gy zult na de Inzettingen uwer Vaderen niet leeven, en hun-

ne rechten niet houden, en aan hunne afgooden u niet verontreinigen.

Want ik ben de Heere uwe God , na myne inzettingen zult gy leeven , en
myne rechten zult gy onderhouden , endaarnadoen. Maarde kinderen

waaren my ongehoorzaam, zy leefden niet na myne gebooden, onder*

hielden ook myne rechten nietom daar na te doen } door welke de menfeh
zal leeven, die ze onderhoud. In deeze woorden maaktde groote God

eenen
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eenen kinaren onderfcheidtufTchenzyne gebooden, en haare inzettinge,

zeggende > hy hadde den lfraeliten verbooden , dat zy niet na de inzettin-

gen hunner Vaderen leeven zouden , noch zich aan haare Gooden veront-
reinigen;' maar zyne gebooden houden, en daar na doen, en in de zelve
leeven. Vermits zyelit echter niet gedaan hebben, wat heeft dcrhalvcn
God na zyn gerechtigheid gedaan ? dit leerd hy in het 24. 25 en 26. vers:

Om dat zy myne gebooden niet onderhouden , ende myne rechten veracht,

ende myne Sabbathen ontheiligd hadden , en na de afgooden haarer vade-
ren zaagen-, Daarom gafik ze over in de leere, die niet goed is, endeinde
rechten , daar in zy geen leeven konden hebben , ende verwierpze met
haaren offer, daar zy alle eerfte geboorte met vuur verbrandden, opdat
ikzeverftoorde, en zy leeren moefïen dat ik de Heere ben. Waar uit

men ziet, dat God in dit. XX. Hoofdft. het welk de Verantwoordinge
der Augsb: Belydenifïe aantrekt, geenzins van zyne Heilige Wet zegt, dat

zenietgoedzouzyn, en dat men daar in niet zou leeven kunnen; maar
van die Wet, dien haare Vaderen , dewelke de Afgooden navolgden,
opgericht hadden , en in welke het God volgens zyne rechtvaardige ge-

rechtigheid overgegeeven hadde; om dat ze volgens zulk een wet alle haare

eerfte geboorte , dien zy anderzins voor andere kinderen liefhebben, met
vuur verbrand ende den Afgooden geofferd hadden. Dit was de leere, die

niet goed en was ; deezewaaren de rechten, daar zy geen leeven in konden
hebben; gelykerwys zulks de H. Irenausook meede te recht heeft ingezien.

En verders

:

De andere plaats , die ik teegenwoordig uit de Artykelboeken bybrenge,

fcn teegens den zin des H. Geefts aangetrokken is, werd gevonden in de

Smalkaldifche Artykelen Arhc.1V. van het Paufdom , alwaar de Paus de En-
gel zoude zyn,die in het X. Hoofdft. der H. Openbaaringe vers. 10. en de

volg. befchreeven werd; waar van men p. m. 296. aldus fpreekt : Proflant

omnes Papa bulla ér libri , in quibtts rugit ut Leo , ut Angelus Apoc. X.figfupcat

:

(d.i. Alle de Bullen en boeken des Paus zyn noch ooverig, in welke hy

bruid gelyk een Leeuw , gelykerwys de Engel Openb. X. toond.) Het
welk dan ook in de Kant-teekeninge van Lnther by het 1 . v. des X. Hoofdft:

gefield is, metdenaavolgende woorden: Dit is de Roomfche Paus in de

Gecflelyke heerfchappye. D. Nieuwman Hoog-Leeraar in de Godge-
leerdheid totW ittenberg heeft dit wel gezien , dat de voorgemelde Apo-
calyptifche Engel geenzins den Paus konde beteekenen ; hy heeft hem
derhalven op Chriftus geduit (hoewel hy maar een Engel Chrifti is, ge-

lyk ook die Engel , die by Daniel op 't X 1 1. fweerd en van deeze zelve

zaak en tyd verkondigd, ) en aldus uitgelegt : Ita Angelus illefortis^ Dei

filius , qui leonina ér tremente vocepromulgabat verbum , cceh venijfeperhibetur ,

Apoc.X. 1. 2. 3. (d.i. Aldus werd van dien fterken Engel, Gods Zoon,
die met een Leeuwe en vreezelyke ftem het woord verkondigde,gezegt, dat

hy uit den Heemel was gekoomen.) Gelyk hy zulks fchryft in zyn Difpuit

de Regno Chiliafiarum dudum praterlapfo §. XIX. pag. 3 7. Nu is het zeer

ftrydig teegens den text der Openbaar, om den Paus voor denH. Engel te

houden , die van den Heemel was afgedaald, en zulken heerlykheid, en ook
die groote voorzegginge gedaan heeft, dat in dedaagenderftemme des

zeevenden Engels , wanneer hy bazuinen zal, de verborgentheid Gods
zoude voleind werden-, gelykerwys hy aan zyne dienaaren en Prophee-

ten verkondigd heeft , Openb: X. f. , Wie zoude ooit den Paus grooter

n 3
eere
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eere kunnen geeven, als hier de Artykel-boeken doen ? Wanneer ik nu
deeze boeken, mitfgaaders het G}uia [al wat zy zeggen] onderfchryven

zal , en daar door bekennen moet , dat zy allezins met den zin des H. Geefts

oovereenkoomen, en ik uit kracht van zulk een Quia (om dat- zy 't zeg-

gen) endeneed, dien ik dies weegen gedaan heb , den text volgens de

bmalkaldifche Artykelen moet uitleggen , zoo moet ik ook deeze van

den Paus verklaaren, en heb daar door aan de Pauzelyke Kerke enden
Paus zelve een groote eere beweezen, en zoodaanigen lof gegceven, dat

zy nietbeeters kunnen wenfchen.
'

Vid.D.J. JV.Peterzmïm Gei&Diotrephesp. 26. v. 29.

§. XVI.

Van bet Formulier Tvan Eenigheid.

MEede heeft de Schryver Van de grondig-naavorfchende Zaamen-
fpraak , oïDialogus Catholico-Lutheranus uit het i3 dc Hoofdftuk

van V. Joris Henrik Heberkins , (eens Godgeleerden van Tubingen ,) wee-

derleggingevandenzoogenaamden Ambrofms Zeeman, uit het Formulier van
Eenigheid vyfplaatzen aangeteekend , welke den Autheur zich zeiven tee-

gens die zelve [plaatzen] heeft teegengeworpen , en poogd goed te maa-
ken. Waar neevens echter deeze Schryver verfeheidene hier navolgende

erinneringen hier ontrent p. 1 7. &c. heeft ter neer gefteld,

I. Uit het Formuliervan Eenigheid. Conc.i. ArtAi.

Dit Artykel-boek houd het voor een Swenkfeldfch dwaal-punt, wan-
neer men leerd, dat het geen rechte Chriftelyke Germeente is, daar geen

oopentlykeuitfluitinge, ofreegelmaatigehandhaavingedesBans gehou-

den werd , p. 45 3. daar nochtans het Formulier van Eenigheid en andere

Theologanten elders bekennen, dat, waareen Chriftelyke Kerk is, ook
aldaai het Sleutel-ampt volgens de inzettinge Chrifti ooperttlykmoefl: on-

derhouden werden , en dat het geen Apoftoliiche , maar Apoftatifche

Kerke was , daar het rechte gebruik des Kerken-fleutels ontbrak , volgens

'tgetuigenifTevan GeorgiusNigrinus in zyn Sleutel-boekje, dien hy zelfs

aantrekt. De Autheur poogd wel deezenmiiïlag te rechtvaardigen , met
te zeggen, datdeezeartykelteegensdeSwenkfeldiaanenisopgefteld , de
welke zeiden , dat 'er eene zoodanige Chriftelyke Gemeente te dier tyd in

deChriftenheidnietenwas, daar de uitterlyke handhaavinge des Bans,
volgens haare inbeeldihge, rechtmaatig gehouden wierd. Doch ik ben
van gevoelen, dat dit eeven veelis, als ofikftellen wilde teegens de Pa-
piften j wy houden liet vooreen Paapfch DwaaUpunt , wanneer men leerd,

dat het geen waarachtig leevendig geloove is , daar geene goede werken
van buiten uitvloeyen. Daar nochtans D. Luther in de Voorreede over
den Briefaan de Romeinen rond uit zegt > dat men de goede werken van
het geloove alzoo weinig fcheiden kan , als de hitte van 't vuur. Doch ik

echter wilde deeze averechtze ftellinge daar meede verontfchuldigen $ dat

ze teegens de bovengemelde dwaalingen opgefteld was , die het geloove

en de goede werken in de Rechtvaardigmaakinge te zaamen voegen. Want
het Formulier van Eenigheid 'of deszelfs Opfteller fpreekt immers hier

zelfs , en niet de Swenkfeldiaanen , maarde eerfte ftellen zich teegens dee-

ze. Dienvolgens is het klaar , dat zy niet van een Ketterfche Gemeente ,

maar, gelyk de woorden zelfs luiden, van een Chriftelyke, fpreeken;

noch
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och dat ze ook geen Swenkfeldfche gewaande ongewoone, en onmid-

delbaareHandhaavingedesBans, maar eenereegelmaatige meenen^ dat
ïf, die volgens de inftellinge van Chriftus gefchikt is.

1 1. Werpt zich de Schryver p. 459. uit het Formulier van Eemgheid,
'.n wel uit de Verantwoordmge der Augsborgfche Belydcmjfe^v an de Kloofter-
beloften jol, 130. ook zelfs teegen, eenentext, dien de Godgeleerden
uit Ezech. XX. van Gods eigene Wet aantrekken , en den zelven uit-

drukkelyk in teegen ftellinge van de menfehelyke wetten verftaan -, naame-
lyk hier ter plaatze teegens de Paapfche menfehelyke inzettingen en Kloo-
ter-beloften ,

gelykaldaarde Propheet [zoude doen] teegens de men-
fchen-leere der Jooden weegens het verbranden haarer lieffte kinderen
door het offeren : ( volgens de Kantteekening van Luther.) Want aldus

uiden de woorden der Apologie: Hier door lafteren en hoonen zy Chri-

his, datzy zeggen, dat men door het kloofter-leeven het eeuwige lee-

ven verdienen kan. God doet zyneige Wet die eer niet aan, dat men door
de werken der wet het eeuwige leeven zoude verdienen kunnen, gelyk hy
daar (en niet maar naden menfche) zegt, Ezech. XX. Ik gaf hen een

Wet; doorwelkezy het leeven niet hebben kunnen. De Schryver trekt

deeze woorden der Verantwoordinge maar verminkt aan , en laat het

noodwendige oogmerk achter, alsofhydenmifflag, dien hy wel fchynt

te merken, zoo veel hem moogelyk, zocht te verbergen , en hy wyft

ook (fchoon'tin de Verantwoordinge zelfs niet en ftaat) het vers aan,

als of 't het 2^e
. zou zyn } doch dit vers kan in de Verantwoordmge niet

wel gemeend werden ; vermits dat vers geenzins van Gods eige Wet, zoo
als de zelve teegens de menfehelyke Leere gefteld is, en alhier ook den

menfehelyke inzettingen teegen gefteld werd, fpreekt j maar klaar en

duidelyk van de menfehen Leere. Doch indien men in teegendeel de

woorden van het 11. 12. of 21. vers deezes XX. Hoofdft. van Ezech:

wilde verftaan hebben, alwaarGod van zyn eige Wet fpreekt, zoo is de

toepaflinge recht-draads teegens den text, met welken zy hier niets be-

wyzen, maar veel eer tot het teegendeel geleegentheid geeven zouden

>

Dienvolgens dan zoo kan de Verantwoordinge in dit ftuk in geenerley wyze
gerechtvaardigd werden,men mag dan ook den Grond-text neemen, ofen-

kelyk de Vulgata (Katholyke Latynfche overzettinge) waar meede de Au-

theur de zaak zoekt te verontfchuldigen. Want de Katholyke Latynfche

fteld het 2 5 .vers. immers niet teegen de menfehelyke inzettingenimaar ver-

ftaat in dit vers de menfchen-leere , aan welke God uit een rechtvaardig

oordeel dA»oden had overgegeeven, gelykerwys by den H. Paulus de
cigenwyzWleidenentotdefchandelykeluften, Kom, I. 24.. 25. 26. daar

nochtans het Formulier van Eenigheid van Godes eige Wet , zoo als het

den menfehelyke inzettingen teegengefteld werd , fpreekt , en wil verftaan

zyn. Want het blyft immers waarachtig, dat het 25. vers van menfehen

leere, doch het 11. 13. en 21. van Gods eige Wet fpreekt, en teegens ei-

kanderen aan ftaan ; zoo dat derhalven die Godgeleerden , of ontrent de

uitlegginge, ofontrent de toepaflinge waarlyk een mifllag begaan hebben,

en by gevolg noch de Schryver , noch een ander Theologant het zelve niet

kan goed maaken. Gelyk dan de Apologie], c. noch verder zich verklaard,

dat zy deezen textniet van de menfchen-leere, maar van de rechte God-
delykeWetverftaat, en daar uit deeze fluitreede maakt: Nademaalwy
dan ook door de werken der Goddelyke Wet geen vergifTenüfe der zonden

of het eeuwige leeven verdienen , maar de barmhartigheid moeten zoe-

ken, die in Chriftus beloofd is , zoo verdienen wy 't zelve noch veel min
door
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door'tKloofter-leevenendeMunnikerye, het welk niet dan menfchely-

ke inzettingen zyn, en die eere moet veel minder aan de beedelachtige ge-,

booden gegeeven werden &cc. 't Is alzoo noodzaakelyk, dat deeze toepaf-

finge ofuitlegginge deezes fpreuks gantfchelyk valfch is.

III. Werpt de Autheur zich teegen, uit het IH.Deel.n.S. deuitdruk-,

kelyke woorden ,' diede Theologanten aldaar leeren , naamelyk , dat geen

Propheet noch Eïias, noch EUza ooit buiten of zonderde i o gebooden,

den Geeft [Gods] verkreegen hebben. Het welk reegelrecht teegens

deEuangelifcheLeere aangaat; ja het Formulier van Eenigheid fpreekt;

zich zelven teegen , na dien f. 2 89. a. van het derde gebruik des Wets Gods,

klaar ftaat: Dat de H. Geeft niet door de Wet, maar door het preediken,"

des Euangeliums gegeeven en ontvangen werd : Gal. III. Dit poogd nu wel

de Schryver te rechtvaardigen, met te zeggen, dat het teegens de Enthu-

Jiaften, ofzoodaanigeGeeftengefchreeven is, die zich beroemen , zon-'

der of voor het Woord den Geeft te hebben , en na dien zelven de Schrift

of het mondelinge Woord richten, duiden en buigen nahun welgevallea.,

Niettemin blyft die manier van fpreeken zeer oneigently k, daar men noch-

tans om der Teegenftreevers wille immers klaar en onderfcheidentlyk had

behooren te fpreeken: Dat men nu zeggen wil, zy verftaan daardoor al ee-

venwel het gefchreevene Woord Gods volgens het Euangelium ; of ten

minfte, dat de H. Geeft door het uitterlyke Woord, namelyk, door de

Weten het Euangelium , aldaar door verfchrikkingen en boete v/erken

,

doch alhier door het geloofin te prenten , tot ons komt ; dat is niet genoeg.

Want byaldienzy het laatfte, namelyk het Euangelium, hadden willen

beduiden, zoo hadden zy de X. Gebooden niet alleen moeten ter nee-

der ftellen , door welke de Geeft Gods angftig maakt en verfchrikt

,

maar het voornaamfte ftuk , het Euangelium , had noodwendig meede be-

hooren genoemd te zyn "geweeft. Want indien -men door de X. Geboo-
den het Euangelium zoude willen verftaan , dit zoude even veel zyn >

als of men Gods dreigingen en ftraffen voor vertrooftingen en ver-

quikkingen zouden willen neemen. Maar indien wy de Wet zelve door de
X.Gebooden wilden verftaan hebben,zoo zouden zy de Euangelifche Leere

teegenfpreeken ; ofindienzyhet Euangelium meenden, zoo moeit men
deeze ftellinge ten minfte door een oneigentlyke fpreekwyze ontfchuldi-

gen, als dat deX Gebooden ofde Wet aldaar voor het gefchreeve, en wel
voor het Euangelifche Woord (want immers dat uit de Wet is brengt den
H. Geeft niet toe} moeftegenoomen werden. Doch wanneer men met een
teegenftrydige manier van fpreeken de zaak kan goed maakenj^oo kun-
nen wy daar door ook alle Ketteryen wel ontfchuldigen. D^ren boven
zoo wil men de Ampes-genooten ook genoodzaakt hebben, dat zy het For-;

muliervan Eenigheid. NB. ook volgens de woorden en fpreekwyzen on-
onderfchryven zullen , als een onfeilbaar Rechtfnoer voorde Leerlingen,
na welken zy de Goddelyke Leere verklaaren , en na des zelfs fpreekwyzen
zich richten moeten; Wantimmers het Formulier van Eenigheid is tot

dien einde ingefteld , op dat ieder een verklaaringe mogt hebben , in

watvooreenzindeOpftellersenBelyders der Euangelifche waarheid de
Goddelyke waarheid genoomen ofgevat hadden. In welke geleegendheid
voorwaar geen oneige-taal, en daar en boven in een teegenftellinge , kan
plaats hebben ; maarzy moet eigentlyk zyn , voornaamelyk zoo men vol-

ftrektelyk en ftrikt,alles na de woorden en fpreekwyfen onderfchfyven zal:

En dienvolgens waart gy lieden dan gehouden eigentlyk en vol uit te zegr
gen , dat de Propheetendoor de X. Gebooden eigentlyk genoomen, (want

gy
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gy moet immers volkomentlyk en ftrikt ook zelfs de fpreekwyzen, als een
zeekererechtfnoer, en eigentlyke verklaaringe des zins van 't Woord»
onderteekenen) doorliet Woord der Wet den H. Geeft ontfangen heb-
ben ; ofgy moet in deezeongerymdheid vervallen, en zeggen, dat on-
ze Voor-vaders des O. Teftaments door de X. Gebooden.datïs, door het
opleggen van hetjok der Wet op haare halzen, dat is, door teegen ftellin o-e»

(pa oppoiïtionem) door de genaade onzes Heeren Jefu Chrifti waaren zaalig

geworden i
het welk niet beftaan kan , Hand. XV. Of ik fehoon voor de

reit wel niet twyftele , dat zy [Opftellers door de X. Gebooden onei-

gcntlyk alhier het uitterlyke Woord» teegens de Enthu(ia(ien ofGeeft-

dryvers, verdaan hebben •, zookanik echter daardoor niet begrypen, in

wat voor een zin die Heeren Godgeleerden der Augsb. Belyd. die Godde-
lyke Grond-waarheid verftaan hebben ; en overzulks kandeeze manier van
fpreekengeenzinseen volftrekte Recht-fnoer zyn, waarnamen zich al-

tyd richten moet.

IV. Werptzich de Autheur uit het Formulier van Eenigheid, enwei
uit de Verantwoording [der A.Bclyd.] van de Liefde en de vervullinge

des Wets p.^j.a. teegen, den valfchelykbygebrachtentext Job. IX. 28.

Ik ontzette my voor alle myne werken. Daar nochtans die zelve fpreuk,

zoo Wel in den Grond-text , als in de Hoogduitfche Bybel , en de Kanttee-

kemngvan Luther; niet van de werken des gemoeds, maar vandefmérteri

des ligchaams fpreekt -, en overzulx teegens de gerechtigheid uit de werken

't onrecht bygebracht werd. De Autheur nu tracht wel deeze fpreuk met de
Vidgata ( katholykeBibel) te rechtvaardigen, alsof'eromzichnaden

menlch [te voegen] gefprooken was. Doch het mag wel voor een ver-

fchooningdesmiiïlags, uit liefde voortfpruitende , doorgaan, maarvoor

geen rechtvaardiging des zelven; die hy anderzins aan zyn Tegenparty,

die hier ontrent n iets onbehoorlyksbedreevenhadde, ook wel was fchul-

diggeweeft. Men heeft geen dwaalinge van noode, om de waarheid te

verdeedigen. Ik kan ook niet zien, dat die zelve Godgeleerden den Papi-

ften zoo heel gunftig zyngeweeft, dat , daar zy den Hebreeuwfchen en

Hoogduitfchentext hadden 3 zy juift ten gevalle der Papiften zoo men-

fchelykerwyze zouden gefprooken hebben} want anderzins zouden zy,

in 't Formulier van Eenigheid , in de Voornede over de Artikelen der Cfoi-

Jlelyke Leere , die aan het Concilie tot Mantua zouden overgeleeverd wer-

den, de Pausgezinde Godgeleerden, voor geenelicht-vliedendeen dag-

fchuwende fchelmen gefeholden hebben ; en noch veel minder in het ver-

fchilpunt van de Erfzonde gefchreeven hebben , dat men oni woorde-twi-

ften voor te koomen , dedubbelzinnigheidder woorden naukeurigmyden

moefti ikfwyge, dat zy de texten zelve der H. Schrift verkeerd aantrek-

ken zouden , ofzy hadden zich duidelyk en uitdrukkelykverklaaren moe-

ten, datzy maarnadenmenfehezoo fpreeken wilden •> het welk immers

hier niet gefchied is, en nochtans noodig was geweeft. Want zoo verre

deHeemelvandeAardeis, zoo verre zyn ook de werken des gemoeds en

de fmarten des ligchaams van eikanderen. En zelfs uwen Heer D. Gei hard

heeft ook aan onzen BeUarminus , als hy deezen text voortbracht , een dui-

delyke verklaaringe gegeeven, dat dezelve van de fmarten des ligchaams

fprak : Waarom heeft doch deeze Godgeleerde ook niet, inzonderheid

o:u deachtinge van het Formulier van Eenigheid te bewaaren , deeze ma-
nier van fpreeken gelyk als met oogluikinge naden menfche behouden , en

het voorfz. Formulier niet zoo opentlyk teegengefprooken ? Heeft nu het

Formulier van Eenigheid gelyk, zoo heeft D. Luther den Bibel onrecht

vertaald, znD.Gerhard heeft meedeongelyk.
U. Deel o Bc
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Belangende de V. Teegenwerpinge , die maar van een Hechte aangelet

gendheid is , [ naamelyk
,
] dat men, volgens het Formulier van eeni£

heid,en wel volgens de Verantwoord: der Augsb. Belydemffe p. 56. a. en b. $
van het Koninglyk ampt niet beeters fchryven of prediken konde , als y

nfioteles &:c. 't Is onnoodig dezelve hard teegen te fpreeken , fchoon h(

waarachtig is, dat ze met de waarheid niet overeen komt; nadien nietai

leen D. Luther zelfs ; van dit boek , de Zeedekundevan Ariftoteles genaamd

.

vermeld }
dat het ftimmer is als eenig boek ter weereld , en reegel recht tee-

gens de genaade Gods en de Chriftelyke deugden ftrydende , het welk

nochtans voor een van de befte gereekend werd, (Ziet D. Luthers Traktaat-

je aan den Chriftelyken Adelder Dmtfche Natie. ) Maar dewyl ook zulks al-

le Propheeten en Apoftelen , mitsgaders de reine Euangelifche Leeraaren

te na is gefprooken , die immers alleen de Koningen en Overheeden , hoe-

daanigzy haar ampt in een ChriftelykGeloove en tot haar eeuwige zaalig-

heidnuttelyk bedienen zullen, lecren en aanwyzen kunnen, doch geen-

zins die blinde Heiden.

§. XVII.

Van de Feranderinge der Augsborgfche ^elydeniffe. '

VAn de veranderingeen meenigvuldige verdraajinge der Augsborgfcht

Belydenifje merkt M. Herman Raadman'm zyn afgeperfte Antwoord tee-

gens D. Corvinus , ontrent het punt van de Verlichringe het Volgende aan

p. B. 1. Den Artykel luidt in het exemplaar in 'tjaari^o. in 4.™ gedrukt

aldus : Om dusdaanig een Geloof te verkrygen , heeft God het Predik-

ampt ingefteld.het Euangelium en Sacramenten gegeeven,daar door hy,als

doormiddelen, den H. Geeft geeft, die het geloove werkt , waarenhoe
hywil, indiegeene, die het Euangelium hooren. In 't Jaar 15 31. in 4,'°'

en 8 vo
. zyn de woorden een weinig veranderd -, want in plaats van deeze

woorden (daar door hy, God, als door middelenden H. Geeftgeeft, die het ge-

loovewerkt ~) ftaat aldus gefchreeven : Daardoor, als door middelen, de
H. Geeft werkt , en de harten vertrooft , en het geloove geeft , waar en wan-
neer hywil, indiegeene, die het Euangelium hooren &rc. In'tJaari58o.

in het Formulier van eenigheid werden deeze woorden weederom eenigzins

verzet, in deezervoegen: Daardoor (namelyk door het Euangelium en

de Sacramenten ) Hy, God, als doormiddelen den H. Geeft geeft, die

hetgeloove, waar en wan neer hy. wil, indiegeene, die het Euangelium
hooren, werkt.

De veranderinge , die Melanchthon \_mde Ansgb. Belyd.'] gemaakt heeft ,

verontfchuldigdende Godgeleerden van Leipzigen IVtttenberg, in hun emdelyk

Bericht en Verklaarmge , in 'tJaar 1 5 7 1 . met deezewoorden : Zy ( de Flacia-

nen ) hebben zich niet ontzien [ ook de exemplaren en afdrukken der Augs-
borgfche Belydenifle verdacht te maaken. Want zy hebben be^innenj

demenfchentwyrfelachtig, enonzeekertemaaken, welke de rechte en

waarachtige Augsborgiche Belydenifle was $ vermirs in eenige naadrukken
zeer weinige woorden , totverklaaringe der meeningr, daar in gevoegd
waaren } het welk allereerft door Eccius is op 't tapyt gebracht, en , in

'tJaar 1540. in de zaamenfpraak tot Worms, Melanchthon voorgewor-
pen geworden} als wanneer hem Philips aldus heeft geantwoord, dat in

de nieuwe exemplaaren even de zelve voorige Leere, begreepen was , al-

leen dat 'er wat lichter en verstaanbaarder gefprooken wierd, doordien

haare, derPapiften, gezochte fophifterye ofbedrieglykheid in 't difpu-

teeren, de onzen geleerd en gedrongen hadde , van dezelve verfchillende

zaa-
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saaken en punten een weinig voorzichtiger en onderfcheidentlyker te
fpreeken; derhalven zoo was de Leere in de Belydeniflè geenzins veran-
derd, offchoon eenige woorden in plaats van andere gelteld waaren : door
welk antwoord Eccius > die toen ter tyd de voornaam lte onder de Geleerden
was, diede Leere onzer Kerken beftreeden, zoodaanig geftild en afge-
weezen is , dat hy naderhand noch in de zelve noch in de volgende zaamen-
fpraak , die tot Reegensborg gehouden wierd , van het verfchil der exem-
plaaren niet meer gerept heeft. En deefe Reformateurs mogten ten minften
den Heer Luther hier in wel verfchoond hebben , als dien zy in dit uit-

fchudden haares haats teegens Melanchthon , meede eeniger maate befchul-
digen, naademaal't openbaar, en henzelvenbewuftis, dat deeze in ee-
nige woorden verbeeterde Belydeniflè noch voor het Jaar 1540, en over
zulx niet alleen noch by het leeven van den Heer Luther, maar ook met
zynweeten, raad, vermaaninge en bewilliginge, is uitgegaan, zoo als

ze teegenwoordig is, zynde naamaals nooit meer veranderd geworden.
Doch hier meede laaten zich de Flaaanert noch niet afwyzen of vernoegen

,

om diereede, dat zy wel vvenfehtenengaarn zaagen, dat de Augsb. Belyd.

gantfchuitdeweereld, en verlooren was, op dat haare nieuw-verzonne
Leere in de Kerken mogt voortkoomen en plaats behouden. Gelyk dan ook
zommige onder hen deeze Belydenifle een Cothuruus (of fpeel-fchoen}
hebben durven noemen, als bequaamen dienilig zyndeom een ieders mee-
ninge en Leere daar uit te verdeedigen enz.

§. XVIII.

3\(ocb eenige yoorbeelden van Focn'^ggingen in dê

XVI. Eemv.

TOthet getal der Voorzeggingen en andere buitengewoone zaaken,

reeds in 't i6 de Boek aangeteekend , zullen wy 'er alhier noch eenige

by voegen , die ook insgelyks in de 1

6

de Eeuwe zyn voorgevallen. Van den
vermaarden Keur-Vorltvan Brandenborg Joachim II. die in't Jaar 1571.

overleeden is, verzeekerd Martinus Zeilerus in het eerde deelzyner zend-

brieven, brief. 13. p.66. dat hygemeenlyk dooreene heimelyke beroerin-

ge van wichtige zaaken, inzonderheid van het afflerven der Vorflen en

zyner Hofgenooten, vermaand wierd.en zulks alles ook vaa te vooren wilt,

eer men 't hem bekend maakte. Dit alles betuigd meede de Brandenborg-

fcheGefchicht-fchryverJoan. Cernitius in zyn boek de decem Elecioribus

Brandeburgias f. 64.& 76. Gelykdanookde Hiftory-fchryvers doorgaans

zeer fraaye proeven van het oprecht en vroom gemoed deezes Keur-Vorlts

weeten te verhaalen. Onder anderen heeft hy ook het allereerlt den Luther-

fchen Godsdienlt in zyne landen ingevoerd, en, als 'er verfchillen tuf-

fchen de Proteftanten en Roomsgezinde opgedaan waaren, zich geftaadig

bemoeid, om de zelve by te leggen : \t&zr ontrent Sekkendorjf:L. III. Hi-

fior. Lutheranifmi p. 226. en p. 363. kan naagezien werden. Meede isnoch
niet in 't byzonder , by deeze ftoffe , gewaagd geworden , van dien beroem-

den Franfchen Waarzegger MichaélNojiradamus , die ook in de i6 de Eeuw
ontrent het Jaar 1555. gebloeid heeft, en een Doctor en Profeflbr in de

Geneeskonft tot Montpellier in Languedoc is geweeft. Deeze was niet al-

leen in de Sterrekundige weetenfehappen uittermaaten ervaaren -, maar hy
fchreef ook in 't gemelde Jaar een geheel boek vol voorzeggingen , die naa -

maalsookalzoo gebeurd zyn. Zyn leeven, letter-oeffeningen en andere

o 2 om-
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omftandigheeden heeft een Geneesheer van Parys , Petrus Petitus Lib. III.

de Sybtlla c. IX. befchreeven, het welke alles uiteenFranfche Verdeedi-

ging : genaamd Eclamjfement de veritables gjatraiensde Maiftre Xoftradamy,

Docïeur cj- ProfeJJèur e» JMedume genoomen is , gelykerwys Morhojfius m
Polyhift: Lib. I. c. X. p. 95. aanmerkt. Deeze Voorzeggingen van A'oftra,

damus zynookin't Jaar 1668. tot Anifterdam van nieuws, in i2 mo . wee-,

der uitgegaan, waar uit de Geleerden met verwonderingc doorgaans aan-

merken ; hoe nauw en omftandiglyk deeze man zoo veele voorvallen,

die lang nazyn dood (diein'tjaar 1566. was) eerft gevolgd zyn, uitge-

drukt en naamkundig befchreeven heeft. By voorbeeld, hy heeft dien

Munnik genoemd, die Hem'ik den III. Koning van Vrankryk zoude om-
brengen, alsook den Scherpnchter, die onder Ludowyk den XIII. den
Hartog van Momerancy onthoofden zoude ; meede vind men van de be-

dryven der twee veereld-ruchtige Kardinaalen , Richeheu en Mazarin,
zeerduidelyke Voorfpellingen by hem •, en noch, van 't befpringen van

't Eiland Malta door de Turken, van de verheffinge van Hennk den IV.
tot de Kroon van Vrankryk, insgelyks van het gewelddaadig ombrengen
des Konings van Engeland, Kareldel., van den grootenen vreezelyken
brandtot Londen, diein'tjaar 1666. bykansdegantiche ftad verteerde)

endiergelyke meer. Vtd. Hojfmann. Lexic.Umv. P. IL p. 35. Feller. Xg-
tis adHornu Qrb. Imp. p. 334.. Bucherus Corv. Alyft. Lib. IV. c. 11. JVe-

berm Ant. Difcurr. b. 726. Kcenigius BibUoth. p. 5S0. cc.
Over deeze ongewoone zaaken, hebben nu veele Geleerden , volgens

hun gewoonte, geweldig onder eikanderen gedifputeerd, ofenhoedaa-
nig diergelyks moogelyk was. Doch ik zal de verftandige en befcheide re-

deneeringe van deavoorgemelden Morbojfmxar alhier ter neer ftellen , die

tervoorzeider plaats aldus reedekaaveld. Die dingen, die hy [Noftrada-
mus] in zyne viervoudige veerzen voorzegt heeft , kunnen bezwaarlyk dooree-

nigekonft van waarzeggen vitgevorfcht werden ,• enfehynen zoodaanig gefield

te zyn , dat zy eemg aanblaazen ofeemg wgeevenvan een zeekeren Geeft ijtr-

eifchen. De Geleerden hebben veel overdeezen man gedifputeerd. Zommigeheb-
ben hem voor een Bedrieger , zommige voor een 'Joovenaar gehouden. Eenige

daar en teegen hebben gemeend , datzybyhemeenigePropheetifche kracht hebben

gevonden. JuliusCxfarScaliger heeft'm zyne Hipponaétea,offcheldvaer-
zen , fcherp teegens hem gefchreeven , daar hy nochtans te vooren zyn
goede Vriend is geweeft : deoorzaakenzyn juift niet bekent. Echter heeft

de waarheid zyner Voorzeggingen hem veel aanziens by Groote Heeren gegee-
ven' , en die zelvefchynt zoo groot en zeeker te zyn , dat ik geloove, dat de
Duivel zelfs het zoodaamg met zoude voorzeggen kunnen. Heeft deeze uit m-
tuurlyke teekenen diergelyks kunnen weeten ; waarom zoude 't deezeN oftradamus
niet zoo veelmeer hebben gekoft ? JVant alle Schryvers bekennen , dat hy een God-
vreezend en vroomman is geweeft. Ook betuigd de Z&érdelaCrGixdu Maine
m zyn Bibliotheca Gallica , dat een met onvermaard Poëet , Joan-
nes Auratus , de Voorfpellingen van Noftradamus met zeekere aanmerkin-
gen heeft opgeJoelderd , en dat met zulk een getrmwigbeid , als ofhy zelfs door

den Geeft (genius) van Noftradamus was aangeblaazen geweeft. — Pe-
tit verhaald veeierbande zaaken , diehy voorheen verkondigd fceft , dewelkealleen

aan een Goddelykeingeevmge zyn toetefchryven. Hy verhaaldook , dat de baat-

zuchtige Boekdrukkers veele dingen onder zyn naam haddenmtgeftrooid: waar
door mengeleegendheia\ hadgenoomenom hemfwart te maaken: door dien ze met
wel waaren uitgevallen. Hy zelfs heeft zoodaanige Vooroudersgehad, die alle van
de Starreloop-kunde en het waarzeggen hebben wei'k gemaakt. By heeft echter

beke-
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beleeden, dat hy .zich de Starrekykerye allee» maar bediende , als va» een middel)

om de driften ofbeweegingen tot het voorzeggen op te wekken, als die hem onder

de Sta) rehmdige openbaaringengewoonlyk overvielen. Hy heeft meede veele an-

dere geneeskundige zaaken gefehreeven , e» veel 1» de Fi'anfche taal overgezet.

Fa» de Gences konfi oordeelde hy , dat ze zonder de kemnjfe der Aftrologie

van weinig klang was. De ongenoemde EranfcheSchryver verhaald eenvreem-

de gefchicdewffe van hem : slis hy eens by een Eedelma» Vlorinvilla was,
zoo komen bun beulen , tei wj) l zegaan wandelen , tweejonge koonen teegen , waar
van het een wit en het anderjwart was. De Ecdelman vroeg aan Noftrada-

mus tutjokkerye, wat deezeiweevarkyensgebeuren zoude: deeze antwoordde:

Eletfwarte zullen wy eeten, en het witte zal door' een wolfverflonden werden:

De» Eedclma» foogd deeze voorzeggmge te met te maaken , enbeveeld, dat

?nen het witte tot de maaltyd zoude vaardig maaken. De kok doet het, maar

tei w\l hy beezig is met het zelve te vervaardigen, komt 'er een jonge wolf , die

in het huis opgtvoed wierd, en vreet va» het biggetje». Derhalven neemt de

Lek het jwarte in deszelfs plaats , en bereid het tot de maaltyd. En aldus heeft

de» uitflagdevoorfpellingtyty Noftradamus waarachtiggemaakt

.

Deeze Schryverhandeld inde Voorreede voornaamelyk van de waar-

dige 'Tetraflicha (ofviervoudige vaerzen) des Autheurs, vanhaaren

inhoud, aanvang en einde, van de ingefloopene fouten, mitsgaders van

ucn waaren fleutel en zinder zelve. Doch het meefte van. deeze Voor-
zeggingen zoude noch niet aan de weereld gemeen gemaaktzyn, maarin

deKoninklykePapier-kaamer verborgen gehouden werden, vermoede-

lyk omdat ze zoodaanige zaaken behelzen, die ftrydig teegens het be-

langvanden Staat zyn. De Schryver wil daar beneevens verzeekeren,

dat'er , onder duizenden van zyne Vier-vaerzen , geen eenig is

,

daar niet 2 . of 3 . voorzeggingen in befloten zyn } zoo wel ontrent zaa-

ken, diein'tOoften, alsdiein 't Weften gebeuren zouden. Hy trekt

ook daar by het tweede Vier-vaars van het XIII. Honderd xan-, waar inhy

van een groot werk der Philofophenhandeld, en van een groot Godge-

leerde propheteerde, welken hy het Woord Gods noemd, die dat zelve

werk zoude uitvoeren. — Ook is dit merkwaardig, en alhier niet te ver-

geeten : namelyk , Borrichivs heeft in zyn vierde Verhandelinge van de

Poëeten ontrent het jaar 168 1. uitdeezen Noflradamns twee Voorzeg-

gingen bygebracht, waar van de eene in deeze laatfte jaaren vervuld is.

Deeerfte nu luid aldus

:

En grande cito, qui n'a pain qtCa dtitiy,

Encor u» couple faitici Bartholemy.

De andere:

Beaucoup , beauemp avant telles menées ,

Ceux d'oriënt par la vertu Lunaire.

L'an milfept cens> feront grands emmenées

Snbjugons prefque Ie comg Aquilonavre.

Hy heeft ook in den Brief aan Koning Henrik den II. vcele voorzeg-»

gingen gedaan en groote wilTelvalligheeden der Ryken voorfpeld, tot

aan het 7000. jaar der weereld, in 't welke een algemeene Vreede inde

Kerken , en in alle Ryken zyn zoude. Insgelyks veel van de uitbreidin-

gedes Franfchen Ryks , en des zelfs overwinningen in 't Oofteni Dier-

o 3
ge-
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gelyke dingen ook Pojiellus in zyn boek de vera configttratione Jïgnorum

caiejiium fchryft , waarin hy aan Vrankryk de Monarchie der geheele

weereld beloofd. Ook werden veele dusdaanige Prophezyen van toe-

komende zaaken in Duitsland heimelyk begraaven , daar van echter al-

hier niet veel te zeggen is.

By deeze voorzegginge van Noftradamtis en Pojiellus van de uitbrei-

-dinge en grootwerdinge des Franichen Ryks , komt my ook te binnen,

hetgeen Vrabicius, in zyne Openbaaringen, hier van verfcheide maal

gewaagd. Namelyk een Franfch Koning zoude in toekomende ty-

den, niet alleen Keyzer, maar ook de hooglle Alleen-Heerfcher in Eu-

ropawerden. Vid. Revelat. 4.09. 4.18. 5 18. 581. Hy zoude ook de af*

goodifche Paapen en Afgooden-dienaaren uit roeyen , Relevat. 4.38. er

met eene de vryheid des geweetens op den geheelen Aardbodem beveili-

gen , Revelat. 546. &550. Om van andere diergel ykegedenkteekenen>

van zoodaanige wichtige en veruitziende zaaken , voor deeze reis niette

melden.

Dus veel van de zaaken van CMicha'él Nofiradamus.

Voorzegginge van Broer Klaas.

Ik weet niet , hoe 't zoo verzien is , dat onder de voorbeelden der

waarachtige Propheeten der XVI. Eeuw, gantfch geen meldinge, van dee-

zen beroemden man ( die eevenwel noch inde XV. Eeuw geJeeft heeft}

gefchied is. 't Zal den begeerigen Leezer [ hoop ik ] niet teegens de

borft zyn, dat ik maar alleen eenigen voorfmaak van des zelfs Hiftorie

geeve, alzoo dit maal de noodige bewys-ftukken hier toe niet alle by
der hand zyn , gelyk ze anderzins by Joan. Tnthemhts in Chron. ad ann.

1480. Stumpjfius in zyn Switfcherfche Chronyk Lib. Vil. c. 4. en uit hem
Joan. Wolff. in Leftion. memorab.'T.I. adAn. 1480. p. 898. en andere kan
gevonden werden.

Dus veel diend dan ondertuflchen maar tot naricht, dat hy in 't eerft

,

als een zoo genaamde Leek , in den huwelyken ftaat geleeft , en ook
vyf zoonen en vyf dochters geteeld heeft : doch naderhand heeft hy zich

( buiten twyffel uit Gods bevel} in de wilderniffen (in de Switzerfche

Landftreek Unterwale of Onderwoud) begeeven , alwaar hy zich in de
onthoudingen allenkskens alzoo geoeftend heeft , nadien hy [in'teerft]

in 2. 3. 4. tot 8. dagen niet at noch dronk, totdat hy eindelyk 21. jaaren

zonder fpyze of drank geleeft, en onder een grooten toeloop van volk

gepredikt heeft. Men heeft noch een boekje, van de Afge[cheidenheid y

dat hy zou gefchreeven hebben , het welk een diep inzien en ervaarentheid

in de verborge Godgeleerdheid vertoond. Luther heeft zoo wel zyn
leeven als zyne Gezichten , die hy gehad heeft , voor Goddelyk ge-

houden, en waardig geacht, dat zy aan meer menfchen bekend wier-

den. Overzulks, als hem Pauhs Speratus het Gezichte van Klaas , van

den Paus had toegezonden > maakte hy een uitlegginge daar over, en

prees den Autheur den menfchen aan , als eengetuige Chnfti , gelyk inhet

IV. Altenborgfche deel p. 412. te zien is. Uit welk ik het gefchrift,

om dat het kort is, mitsgaaders de vertaalde brieven van Carolus Bovillus

en Mcolaus Hortus , weegens dit gezichte, alhier zal ter nêerftellen.

Kor-
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Korte Voorreede van D. Martyn Luther, op hetgezichte van Broer

Klaasm Sia'itzerland.

Martyn Luther aandenvaardigen Heer D. Paulus Speratus Predikant tol

Koningsberg in Pruijjèn.

Genaade en vreede in Chriftus. Wy hebben het gezichte van Broeder
Klaas in Switzerland, door u hier heen gezonden , ontfangen. Enhoe-
wel ik het zelve voor eenigejaaren , ook in Carolus Bovillus gezien en ^e^

kezen heb
;
zoo heeft het nïy nochtans toen ter tyd gantfeh niet beweegd

,

alsdiemetden Paus niets tcdoenhadde.

Maar teegenwoordig gaat mydie ftraal ter herten) want ik ben door

flaagen geleerd, om de zaaken na te denken. Voorwaar Chriftus geeft

den Paus veele teekenen ; doch zy hebben een metaale voorhoofd en een

yzere nek verkreegen , zoo dat zy zich aan die al te zaamen niet kreu-

nen , op dat zy zonder eenige genaade verderven zouden en ondergaan.

Gy hebt buiten twyftel het boekje, dat tot Nurenberg is uitgegaan,

met de figuuren wel gezien, daar in het Pausdom immers met vergeeten

is. Ket is met den Einde-Chrift tot op den droeflem gekooraen , en

Chriftus wil van haar een einde maaken : daar over zy Godgepreezen in

den eeuwigheid; Amen.
Dienvolgens zenden wy u broeder Klaas weederom , op dat gy hem

by de anderen moogt voegen , die ook Mecde-Getuigen van Chriftus zyn

,

teegens den Einde-Chrift. Gods genaade zy met u, Amen. . .

Aan den Eerzaamenen JVyzen Thomas Saghem wenfcht Pau-

lus Speratus zynen groet.

Schoon niemand voortaan voor nut achten zal , het bedrog van 'c

Roomfche Beeft (het welk ons genoegzaam is openbaar geworden) zoo
dikmaals weeder aan te toonen; maar wel dentyd [gaadete flaan] waar

in na verdiende onzer ondankbaarheid zoo veele nieuwe en fchaadelyke

verkeerdheeden , de eene na de andere , opftaan , dewelke wy meenen
dat in de kracht Chrifti vooral moeten teegengeftaan werden. Maar wat

fchaad het, gelyk gy ten hoogften u inbeeld, dewylwy nu in onzen tyd

daarvoor gehouden werden, als ofwy alleen wilden wys zyn, dat men
ook getuigeniften van zommige Ouden vooreenige Jaaren gedaan j van

deeze zaak openbaar aan 't licht brengt , op dat door hun voorgaande

gevoelen, het onze , het welk daar na gevolgd is, byden zwakken ge-

lyk als beveiligd werd. Want die fterk Zyn , pryzen of laaken buyten

het Woord Gods , noch nieuw noch oud , maar zy gelooven alleenlyk

het \Yoord zonder en teegens alles. Derhalven is het Gezichte van Broe-

der Klaas in 't Zwitzerland, na de Openbaaringe (Afocalypfis~) de wel-

kewy door uwe hulp uit Litthauwen erlangt hebben , ook uitgegaan , waar

op ons onlangs by geval voor oogen quam , het geen Carolus Bovillus

daar van gefchreeven heeft, zoo haaft wy het boek hadden opgellaagen

terwyl wy by Brisman waaren : die zich van hier na. Lyfland op weg
begeeft, alwaar hy , gelyk gy weet, door twee brieven uit Riga, van

het gantfche volk met groote begeerte tot haar toekomende Predikant

verkoozen en beroepen is; welken wy echter hier (dat ik, met alleGod-
vruchtige, betuige) met groot harte-leed verlooren hebben. Vaarwel,

lieve Saghem, en weeft ookuwes Speraats jeegens God in uw gebed ge-

dachtig. Gegeeven op' hét Kafteel der Stad Koningsberg in Pruiflen,

den 4. van Louwmaand 1528.

Carolus Bovillus zend aan Nicolaus Horius, verkoore BiJJchop tot

Rems in Vrankryk zynen groet.

Gy fchryft my < myn waarde Heer , dat gy van gevoelen zyt, dat

'er
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'er in vyfhonderd Jaaren herwaarts niets diergelyks gebeurd is, als het

geene u myn gefchrift verhaald heeft , naamelyk , van die twee Rid-

ders Chrifti , en wat ik eensdeels gezien en eensdeels gehoord hebbe^

Ik zal u nu wyders laaten hooren van eenen anderen Heiligen en won-
derbaarlyken Kluizenaar onzes tyds, die nu ontrent voor twintig jaa-

ren in vreede geftorven is. Zyn naam is Klaas van Felzen. Hy was
een geboore Hoogduifcher uit Switzerlandj SwitzersnuzynHoogland-

fche menfchen , die men heedensdaags in 't gemeen Switzers noemd ,

en woonen in 't gebergte. Aldaar reisde ik door j in 't Jaar onzer zaa-

ligheid 1503. en als ik hoorde van de deugden des overleedenen Klui-

zenaars fprecken, kreeg ik terftond een begeerte , om zulk een nu on-

gewoone zaak te verneemen. Ik trok derhalven van ftonden aan na
zyne Wildernifle. Aldaar wierd ik geherbergd by zynen oudften zoon*

die my zyn vaders kleed toonde. Daarna des anderen daags begaaven

\vy ons na de Kluis (of Celle) zyns vaders, waar in de vader , terwyl

hy leefde, twee en twintig Jaaren zich opgehouden hadde, tot aan zyn
dood, zonder eenige natuurlyke fpyze of drank ; daar door ons fterf-

felyke menfchen leerende , hoe waarachtig en heilig deeze Goddelyke
Spreuk is. De menfchen zal van 't brood alleen niet leeven, maar van
alle woord dat door de mond Gods uitgaat. De Switzerfche Over-
heeden, zoo Geeftelyke als Weereldlyke, hebben ook dikwils op alle

de toegangen en weegen na zyne wilderniffe laaten oppaflen , om te ver*

neemen, of hemook iemand heimelyk t' eeten bracht , doch zy hebben
bevonden , gelyk het ook waarachtig was , dat die man nu iets hoo-
gers was geworden, als een menfch , eenigermaate de menfchelyke na-

tuur overtrof, en gelyk de Engelen in deeze weereld , geen menfche-
lyke noodwendigheeden van uoode hadde, fchoon hy noch met vleefch

bekleed was.

Doch nu zal ik verders een gezichte verhaalen, het welk hem op een
nacht, als de ftarren flikkerden, en hy in zyn gebeden aandacht was,
aan den Hemel verfcheenen is.

Hy zag een hoofd van een menfchelyke gedaante, zyft aangezicht
was verfchrikkelyk , vol van toorn , en dreigementen. Dit hoofd droe»
op zich een drievoudige of Pauzelyke Kroon , en recht daar booven op
een ronde bol , waar in een kruis fcheentefteeken. De baard hing on-
der aan , en was ook drievoudig.

Zes zwaarden zonder geveft , zag men uit zyn aangezicht gaan, doch op
heelverfchillendewyze. Heteene zwaard ging van het midden des voor-

hoofdsom hoog na booven,en zette zyne breedezyde aan het voorhoofd,
doch met de punt boorde het zelve in het Kruis of in den bol , op 't hoogfte

der kroonen ftaande.

Twee andere fwaarden gingen uit de oogen , hielden echter haare pun-
ten aan de oogen, en het breedfte gedeelte itrekten zich na buiten j maar
twee andere fwaarden gingen uit de neusgaaten, enbleeven met de breedte

aan de neusgaaten.

Het zesde fwaard had zyne breedte beneede-waards,liet echter zyn punt
in den mond gaan v en deeze zesfwaarden wierden alle gelykformig, het

eene als het andere, gezien.

Dit gezichte heeft den Kluizenaar voor zich in zyn kluis laaten affchil-

deren, hetwelk ik gezien heb, enin myn gemoed geprent, enalzooook
by my in myn geheugeni s behouden.

Dewylik nu niet weet, wat zulks beduid heeft, hoewel het zelve door
zyn verfchrikkelyk aangezichtmy terftond te verftaan gaf, dat lichtelyk

don-
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donderfliagenoverde weereld zoude koomen ; zoogelooveikechter.dat

gy miifchien wel zuk bezefFen kunnen.wat God hier door gemeend heeftj

en gy my hier in weederom mee u fchryven verheugen zult, op dat ik

een zeekerebevattinge. van zoo een grooce zaak, door u erlangen mag.
Doch indien het u ook al te onbegrypelyk moge zyn,om dat het zoo een

niéuwe en fwaare zaak is , zoo fchryfmy maar , zoo als gy kunt, wee-
derom. opdatikalzoo myn gevoelen , weegens dusdaanige gezichten
lchriftolyk verklaaren mag. Hetgaauwel. Gegeeyen uit onze Sancuria,

des avonds voor S. Laurens , in 't Jaar 1 508.

TsLicolaus Hortus , dott Caroltts SoVilius "roeten..

.

UW Brief, die my uw eerzaame en goede Vriend heeft ter hand ge-

fteld, ismy zeer liefen aangenaam geweedj Want daar door hebt gy
uwe groore liefdejeegens my beweezen 5 en ichoon ik 'er nochtehigzins

aan getwyffeld mogt hebben , zoo zoud gy voorwaar dat alles hebben
weg geruime
Aangaande nu Uw verzoek, dat ik u het Gezichte eens zonderlingen

Kluizenaar, ( die, na dat hy in de woeflyne zz jaaren een zeer heilig leeven

had geleid , in den verlichten heemel was opgevaaren ) zoude uitleggen

,

beloove ik u niet het zelve zoodaanig te kunnen doen , dat ik u den beften

en waarachtigften zin zoude oploilen en voort brengen.

Want dat is aan niemand moogelyk , 't en zy dan dat die zelve grootdé

Geeft te vooren al zulke grooce gaave verleene. Echter wil ik u
wel kortelyk myne meeninge openbaaren : naamelyk , ik houde het daar

voor , dat men het beeld , dat die zaalige man inde naare nacht , inde

woeftyne , terwyl hy bad , gezien heeft , alzoo moet uitleggen , dat door

het me.nfchelyke hoofd , met een drievoudige of Pauzelyke kroon ge-

kroond , moogelyk een zeer hoog geedelyk Vorft beduid werd.

Dat nu het aangezicht deezes hoofds niet alleen rood was , maar ook
dreiginge en grimmige toorn vertoonde , daar door werd genoegzaam
aangeeweezen de aandaande gruwzaamheid des zelven Vords.

Wat vraag ge nu meer ? Wil ge, dat ik ook het overige verklaare? Hoor
dan 5 Het zwaard , wiens breedfte deel aan het voorhoofd ftond , met
de punt om' hoog gericht tot aan het heilige Kruis , zulks geeft te verdaan',

dat die zelve geedêlyke Vord zoude een Teegen-Chrift zyn. Doch het

zwaard , dat niet alleen het eene oog aanroerd, maar ook verblind , beduid

de duifterniffe der geldgierigheid , daar door hy verblind zoude werden.

Het andere zwaard , het welke in het andere ooge dak, éninsgelyks

het zelve met zyn punt blind maakt, vvyd aan zyn groote onkuisheid en
geilheid.

,

Voorts , die twee zwaard-punten , wier breede zyden in derieus-

gaaten deeken , en dezelve verdoppen, wyzenaan, dat diéVord een

zoodaanig menfeh zal zyn, die geenenlud aan heemelfche welriekende

zaaken zal verkrygen noch hebben kunnen. Want zyne onmérifchelyke

verwoedheid, die door de zwaarden werd afgebeeld , zal hem hier ontrent

naadeeligzyn.

,
Het laatde zwaard , het welk de lippen aan eikanderen diet,' en gelyk'

als door zyn punt te zaamen naayde , dat treft en fchilderd hem noch het

allermeed af , en beteekend , dat hy zoodaanig een luyefchehn zoude
werden , dië voor zyn volk het Woord Gods zelfs niet prediken zoude.

Dat nu de handgeveden van de zwaarden afgenoomen waaren, ver-

//. Deel p beeld,
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beeld , dat gelykerwys , wanneer iemand waarlyk zulk en zoo veele

zwaarden , die geen handveft hebben , uit zyns broeders aangezicht wil-

de rukken , zich daar inmoeftfnydenenquetzen, alzoo ook niemand
dien grooten Heer zou durven beftraffen. Want wie zich dit onderneemt,

moet van zulk een fchrikkelyken en gruwelyken VVreedaard gepynigd
werden.
Ook was zyn baard drievoudig , lang en hard 5 hier uit mag men zulk

een vermoeden neemen , dat hy een toekoomende oorzaak zal zyn van
alle boosheeden , waar meede al het volk zich bezoedelen zoude.

Want fchoon hy wel verplicht was , om een iegelyk te beftraffen 5 zoo
heeft hy echter toegelaaten , dat men dikmaals Gods Wet overtreeden

heeft.

Dit ismynmeeninge, dien gy begeert hebt te weeten , ik heb ze der-
halven u ook willen toe-zenden , uit die liefde en geneegentheid, die ik

tot u draage. Vaar wel. Gegeeven tot Reims , in de Stad, den zö van
Oogftmaand 150S.

T>OCT. MJ%T. LVTHE%
Dit Gezichte beteekend , hoe dat het Pausdom voor de gantfche wee-

reld zoude geopenbaart werden , wat het voor een ding is : Want by het

aangezicht kent men alles.

Vóór eerft is het rood en van een toornige gedaante; want het is een

tyrannyke , moorddaadige en bloedige heerfchappye , zoo wel over

't lichaam als de ziele , die niet dan met dreigen en dwang regeerd.

Ten tweeden gaan 'er drie zwaard-punten na buiten, als een van het

voorhoofd om hoog , en twee van beide zyden uit de neus om laag : wee-

deröm gaan 'er drie punten der zwaarden na binnen; eene van onderen

op in de mond, en twee by de oogen in ; drie teegens drie. enz.

De eerfte punt des zwaards is de menfchen leere , die uit het hoofd [ of

vernuft ] en de herzenen der menfchen fpruit en verdicht is , gelyk als de

leere van het geeftelyk leeven en de goede werken; die om hoog gaar,

vecht teegens Chrifti leere enhetgelooveindeChriftenheid, verftoo-

rende het Woord des Kruizes.

De tweede punt in de rechte zyde der neuze is het geeftelyke Rechr,

daar door hy de geeftelyke zaaken richt en beheerfcht , en 't is een toor-

nige en ftrenge Wet. Want de neuze beduid toorn in de Schrift, ^74.
De derde aan de linker zyde is een weereldlyke heerfchappye , daar hy

ook over het tydelyke heerfcht. Deeze is ook toornig , en beide uit zyne

neuze voort koomende, dat is, dat de zelve met dreigementen en toorn

in de weereld geoeffend werden , zonder Gods bevel
;
gelyk het eerfte

uit het voorhoofd komt , dat is , uit de menfchelyke wysheid.

De overige drie punten , hebben geen begin noch oorfprong , ze val-

len gelyk als uit de lucht in zyn aangezicht ; dit beteekend den Geeft , die

hem het Euangelium opentlyk in het aangezicht ftoot , alzoo , dat hy

zich niet kan verdeedigen , fchoon hy daar over wel toornig werd en

zuur ziet.

De eerfte punt van onderen op in zyn mond is het Woord Gods

,

dat hem van leugens overtuigd in zyne menfchen leere , en richt hetge-

loove weeder op , teegens zyne huichelarye.

De punt in het rechter oog gaande , is het Woord , dat alle zyne ver-

ftandigen en wyzen blind en tot fchanden maakt in hun geeftelyk Recht.

Want het Euangelium veroordeeld zoodaanigen heerfchappye en geefte-

lyke pracht in alle dingen^ De



HISTORIE der KERKEN en KETTTEREJSL ïr?

De derde punt in het linker ooge, is het zelve Woord , het welk zyne
wyzen der weereld , en de weereldlyke heerfchappye veroordeeld en
ftraft : Want na het Euangelium is zulks niet recht , en aan de Apoftelen
van Chriftus verbooden.

Dat dit hoofd nu geen lichaam heeft , beteekend
5
datde Chriftenen

en de Kerke het met de Paus niet houden, zy erkennen hem ook niet

voor haar Hoofd , lchoon zy zich in lydzaamheid onder hem moeten te

vreede houden.

De drievoudige baard zyn diegeene, die hem in de drie Standen aan-

hangen ; naamelykde Werkheiligen , alsMunniken, Paapen , Nonnen
j

de Rechtsgeleerden , Godgeleerden , Magifters 5 en de Geweldigen \

als Koningen , Vorften , Heeren; een ieder deel heeft zyne hairen, en
die maaken' zyne aanhang om zyne kin uit. Doch zy behooren ook niet

in de Chriftelyke Kerke , zy hangen aan haar Hoofdalleen, en roeren

noch hals noch lichaam aan.

Dat de punten der zwaarden zonder fcherpte zyn, verbeeld, dat dit

weezen zou gefchieden door Spreuken uit de Schrift genoomen: Want
de Paus gebruikt texten voor zich , en die zelve gebruikt men ook wee-
der teegens hem , en bykans die zelve Spreuken , in die zelve geftalte,

en met dezelve woorden , als hy ze gebruikt
j
gelykerwys deeze punten

bykans alle eeven eens zyn ; uitgezonderd dat men ze omkeerd vanhaar
valfche verftand , en daar door bewyft , dat hy blind en mis is in alle

zyne (tukken. Want hy plukt maar hier en daar wat uit de Schrift , breekt

ze aan Hukken en verderft ze , gelyk een zwaard verbrooken werd, om
zyn meeninge goed te maaken. Als dan keert men zulke rompen en Huk-

ken om , en (toot de zelve weeder op hem in , zoo dat hy geene der drie

ftukken behoud.

s. XIX.

Nocb meer Voorbeelden Van ^oodaanige , die ^icb aangeen

Secle gebonden heiben , uit de i6^e Eeuwe,

ONder de onzydige menfchen der 1 6de Eeuwe , kan ook meede

eetelt werden Andreas Dudithius , een zeer verftandig en oprecht

Deeze was in 't eerft Biflchop tot Vyf-Kerken in Hungarien

,

en had het Concilie van Trenten in den naam der Ongerfche Geefte-

lykheid by gewoond. Doch na dat hy aldaar zyn verlangen na de Refor-

matie der Kerken veelvuldig hadgetoom:, en echter zag, dat alle hoo-

daar toe verlooren was , zooleide hy zyn Bisdom vrywillig af, en trok

na Poolen , alwaar hy met de Gereformeerden begon gemeenfchap te

houden. Doch hy bemerkte ook veele dingen onder hen, daar hy zich

aan ergerde , en over zulks wilde hy zich niet zoo terftond tot hunne Par-

tve belyden. De tvvyfelinge nu zyns gemoeds , maakte hy ontrent het

laar 1 f69, in verfcheidene handfchriften bekent , waar in hy aan Beza en

mlffius onder anderen aldus fchreef, gelyk dit gefchrift in 't Jaar
1 J95 ,

onder deezen tytel gedrukt is : Epiflola Andrea Dudithii S. C. M. Confilïarii

,

ad Tbeodorum Bezam , in qua difputainr , an Eccefia. nomenfuli Reformata con-

veniat? (dat is ' Zendbrief van Andries Dudith , Raadsheer van zyn

KeizerlykeMajefteit, aan Dirk Beza, waar in ovenvoogen werd: ofde

naam van Kerke , alleen aan de Gereformeerde Kerk toe komt. ) Hyzag

onder de Gereformeerde een groote oneenigbeid , ja een doodelyken baat om der

p x Leere
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Leere wille , zoo dat hetfebeen , dat zy de waarachtige Kerk niet waaren $ omdat

de een den anderen zoo fchrikkelyk verbande , en uit de Gemeenfchap uit/loot.

Meede was'er onder hen een groote losheid van leeven. Daar en booven hadden zy

ook geen oorzaake meer, om over de Pauzelyke tyranny te klaagen,noch om te zeggen,

dat het gekove niet gedwongen moe/l zyn, maar dat men de confeientien behoorde

vryheid te laaten : Naadien zy Servetus verbrand , Gentilis onthoofd , en

Öchinus met vrouw en kinderen, midden in de winter , in zynen zeer hoogen ou-

derdom , weegens den Godsdienft verdreeven hadden enz. Offchoon nu wel

deeze twee hem hier op wydloopig antwoorden, en inzonderheid den

Roomfchen en Sociniaanfchen Godsdienfl by hem zochten fwart temaa-

ken ; zoofchreef hy echter het navolgende hier op weederom :

Uw genees-middel heeft my niets geholpen : ik legge noch in de zelve onzee-

kerheidverwart. Gy eifcht van my , dat ik my tot u lieden zalbegeeven , en zegt

vermeetelyk , dat niemand in de waare Kerke is , die een ander geloofheeft als gy.

Andere weederom fch reeuwen luids-keels daar teegen, dat ik my voor u wachten

zal, en weeten ook veel by te brengen , waarom ikgeenzins gehoven kan, dat gy
waarachtige Difcipelen vanChri(Ius enzyne Apoflelenzyt. enz. Zytoonenmet
taamelyken naadruk , „ dat de Kerk niet alleen by u is , en dat gy die gee-

„ ne , die met u niet overeen ftemmen , niet alleen buiten uw Gemeen-

, fchap ftuit,maar ook om 't leeven brengt. Men leeft van de Toehoorder9

, der Apoftelen , datzy vruchten hebben voort gebracht , het Euangelium

, waardig : Maar zy verbranden niemand , brachten ook niemand

,met moedwil om hals , noch zyjoegen niemand ten lande uit , om de

, eene of andere verfchillende meeninge wille. Zy lieten het volk ook

, niet om den Godsdienfl de waapenen aanvatten, om met zwaard en

, oorlog verwoeftingen aan te richten. Ziet gy niet, hoe zeer de boos-

, heid vermeerderd is , zeedert het licht des Euangeliums is op gegaan, dat

, gy meent in uwe Kerk alleen te fchynen ? Hoe veele velden zyn 'er door

,de bioedftortingen met Lyken bedekt? Hoedaanig zyn de treffelykfte

, mannen in de heerfchappye vervoerd ? Wat voor loon is aan den

, moordenaaren belooft ? Hoe zyn zy door de hoope des eeuwigen ke-

tens genoodt ? Is niet het fchoonfte land van Europa met oproer ver-

,vult > Zegt gy , dat deeze dingen uw volk niet raaken ? Daar zyn 'er

, echter zeer veek , die het zelve met goede gronden bewyzen kunnen ;

,wien uwe raadflaagen en predikatien niet onbekent zyn. Waarlykhet

, is uw eige volk 5 want zy zeggen dat zy zulks doen om het Euangelium

,en den zuiveren Godsdienft voort te planten. Gy bid voor hen, en

, houd ze voorMartelaaren diealzoo fterven. Heeft Chriftus , uw Mee-
, fter, u deeze waapenen in handen gegeeven , om daar meede het Chri-

, ftelyke geloove te verdeedigen ? — Dit roere ik maar kortelyk aan , op
,dat gy zien zoudet , dat ik niet zonder oorzaake na laate, mybyuwe
, Gemeente te voegen. Gyzegt, zoekt in de Schrift 5 't is zeer wel ge-

,fprooken. Maar gy lieden draaid de Schrift na uwen , en anderena

, haaren zin : Ondertuflchen blyve ik in onzeekerheid ; wie zal hier

, Rechter weezen ?

Hier na komt hy , in dien zelven brief, nadat hy noch veelerhande

zaaken vermaand had , op de handelingen der Hugenooten in Vrankryk,

en fchryft : „Ik weet wel dat gy deeze dingen hier meede verontfchul-

„ digt : Dat niet gy , maar uwe toehoorders alles in vuur en bloed zetten:

„dat niet gy, maar de Overigheid de Ketters ombrengt en pynigt. Maar,

„ey lieve! zegt my eens: Leert gy lieden dan niet, dat het pryzelyk en

„ heilzaam is , den Godsdienft en de vryheid des geweetens met de waa-

„ penen voor te ftaan i Leert gy niet , dat men dien aan deri Beul moet
over-
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„ overleeveren , die uwe Leere teegenftreefd , en zich alleenlyk aan de
„Schrift wil binden en houden ? Geen van beide kunt gy ontkennen.
„ Van het laatfte hebben wy uw boek, waar van ik wel zeggen mag, dat
„het zoo vol liefde en Chriftelyke zachtmoedigheid is , als ik ver-
„ ftand en welfpreekentheid daar in vinde. Ivjyn gevoelen is ; wan-
neer men tot kryg , oproer en moord alarm blaart , wanneer men
„de Overigheid met vuur, galgenen zwaarden teegens hen , die 't mee
„ons niet eens zyn, waapend,- dat zulks met Chrifti Leere niet ©vereen
„ komt. Dienvolgens zie ik noch de rechte Kerke niet. Gy fchelt dapper
„ op stancarus en andere Ketters : Maar wat zegt gy van hen en haare Ge-
„ meenten , dat zy ook niet van de uwe zeggen ? Middelerwyl blyve

„ ik in twyffelinge , en wie zal hier Rechter zyn ? — Leeren wel Zwing/ius

„ en Oecolampadius eeveneens van 't Avondmaal , als Calvinus en gy lieden?

„ Gy weet zelve , wat Calvyn voor een werk heeft gehad met die van Bern

,

„korts na dat de Geneeffche Kerk de heerfchappye onder uverkreegen
„ hadde. Die van Heydelberg zullen my van geen e leugens befchuldigen ;

„ als ik zegge , dat gy zelve onder eikanderen oneens zyt : als die ook be-

„ tuigen.dat gy lieden den twift onder haar geftookt hebt,en niet eer ruften

,,zult , voor en al eer gy die bloeyende Hooge-School verftrooid en
„vernietigt zult hebben. Want gy hebt u overal zoo veel geweldige

„ machts aangemaatigt , dat het fchynt , als of gy o ver alle Kerken wïl-

„det heerfchen. Gy hebt het Pausdom uitgedreeven, op dat gy in des

„ zelfs plaats koft treeden. Gy beroemt u , dat uw Belydeniiïe van veele

„ volkeren is aangenoomen. Doch wy weeren wel , in wat voegen zy on-
„derlchreeven hebben , en op wat wyze gy ze daar toehebtweetente

,, brengen , enz. Het opbouwen opuwe Geloofs-gronden, gaat onder

,, de Gereformeerden met groote verdeeltheid roe , ja met Haan en
«vechten teegens eikanderen , alzoo de een het werk van den anderen

„ verwerpt. Ja men verbrand die geene in uwe Kerken , die iets leeren

,

„dat men in uwe Kerken niet hoort. Stryt dat niet teegens uwe leere van
„de Verkiezinge (<?ƒ Pradeflinaüe)} Gy zegt , dat gy de Ketters niet

„ koomt te ftraffen , maar de Overigheid. My dunkt ik hoore deeze

„ ftemme : Wy moogen niemand dooden. Dit zeggen de Papillen ook. Maar
„wat zeggen de Rechtsgeleerden ? Het geen iemand door een anderen

„doet, dat is eeveneens als of hy het zelfs deede. Weet men niet, door
„wiens aandryven en opftooken Servetus verbrand is? enz. Hier uit be-

„ fluit hy daneindelyk, dat men in betrachringe van dit alles, noodzaa-

„ kelyk in twyfel moet blyven , by wien van de Euangelifche , de rechte

„ waarachtige Kerke zy : of zy moeften onder eikanderen in eenigheid

„leeven , en betuigen kunnen , dat onder hen gantfchelyk geen twift,

„ontrent den algemeenen inhoud en grond der Chriftelyke Godsdienfl:

„ was.

In deKerkelyke Hiftorie van Hottingerus T. IX. P. V. cap. }.p. fiz. in een
brief van Ofwald Myconius aan Rudolf Gualterus , werd ook noch vaneenen
dusdaanigen onzydigen of Neutralifl gewag gemaakt; naamelykvaneen
Deeken van Padua , dien hy echter niet noemt $ De Brief luid in 't Duitfch

aldus : Ik heb met korte woorden aan Bultingerus van den Deeken van Padua

gefchreeven , dat hy ontrent hem zou op zyn hoede zyn: Want hy heeft

een reize na Bern , Lucern , en Zurig voor. Ik heb heeden een briefaan

iemand tot Bazel van hem geleezen, in welken hy aldus fchryft: Gyzyt
met verftant begaaft en denkt de zaaken diep na, dat gy in veele Leer-

punten , ü noch aan Lutber, noch aan Zwinglius , noch aan andere Setten

bindt : maar alleen Jefus Chriftus van gantfeher herten diendj inzon-

p 3 der-
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derheid daar de Lutherfche en Zvvingelfche leere , niet van u uitgevon-

den is , enz. Dit nu fchryve ik daarom , op dat men dies te klaarder

zien zoude, hoe dat deeze bedrieger zich inbeeld, dat 'er behalven hem

en eenige weinige , niemand enkelyk op den eenigen Chriftus, maar op

een menfch ziet , en zich na hem fchikt- Het is een lchandelyke ver-

waantheid zich zelven zoo veel toe te eigenen , dut men alle menfchen

van de genaade uit- en zich zelven alieen in-fluit. Doch hoe kan iemand

anders, die op zyne eigene openbaaringen zoo hoogmoedig roemt, ge-,

lyk deezen Deeken doet ? Hy heeft my gezegt , een zoodaanige Leere

was 'er noch nooit geweeft. Derhalven hadde hy deSwitzers, als een

vry volk , daar toe uitgekoozen , van welke hy niet twyfelde , of zy

zouden zonder vreeze de waarheid aannemen 5 en hy hoopte, dat hy

gevonden hadde , daar de waarheid zoude een verblyfvinden.

In dit zelve boek Sec.XVl.P. U.c. }.p. 474. werd een brief van dien be-

roemden Rechtsgeleerde van Vryborg aan Zwinglius gevonden , waarin

de eerfte zich zoo verre uit laat, dat hy wel het Pausdom in de meefte din-

eren verwerpt , en Luthers gevoelens in veele (tukken goed keurt en pryft

,

doch niet te min ook noch veele gebreeken in de Reformateurs aanmerkt.

Hy dan fchrytt aldaar onder anderen aldus : „ Aan Luther is veel te pryzen

en te verdeedigen ^ echter (toot hy ook in eenige dingen aan. Hy heeft

"zeet wel geleert, dat men alle goede werken Gode, enden eigen wille

"niets toefchryven zoude.-- En ik wil de zaake van deezen man hier in

"eaarn helpen verdeedigen , voor zoo veel de Heere genaade daar toe

"belieft te verleenen. Van den Aflaat en de Vergeevinge der zonden,

"weet ik wel wat ik geloove , alleen ik durve het niet zeggen. — Wat
"Luther van de Boete en het Geloove gefchreeven heeft, houde ik alles

"voor zeer heilzaam. Want onze gantfche leeven moet daar alleen op

".doelen , dat het quaade geftaadig af, en het goede toe mag neemen,

", en wy onophoudelyk tot den ftryd teegens den vyand mooge-n gewaa-
','

pent zyn , het kruis draagen , het lichaam tonder brengen , en dag op
"
daebeeter werden j het welk de rechte oeffeninge van een Chriflen is. --

"Hier in volge en pryze 'ik Luther. Doch daar loopen ook veele gebree-

„ ken by de Lutherfche Leeraaren meede onder, daar ik my over bedroeve.

Want dat men zegt $ wanneer iemand goeddoet, zoo zondigt hy, is

, een boos gevoelen, als het niet wel verftaan werd.— Doch ik zie ech-

ter , dat de Wittenbergers deeze ftellinge, ineen t'zaam-gevoegden

"zin'c/ew/w compofito} verftaan van een , die goed doet , enterzelver

'|tyd daar in zondigt , het welk ik niet bezeffe. Want ditfchyntmyal

,"te ongerymt , en teegens zich zelve ftrydig te zyn. Het wasbeeter,

"dat zy zoodaanige bedriegelyke ftellinge , waar ontrent men zoo dub-

belzinnig difputeeren (of Sophiftrfeeren) kan , achter weege lieten,

,'en de waarachte Leere der wysheid voort zetteden. Karelftadeenan-

,', derzins geleert en oprecht man , zet in zyne fluitreedenen {Conclufio-

,',««) van den zin der woorden ook iets zeldzaams, enz.-- DeWit-

„ renbergers poogen Eccius t'onder te brengen, ook zelfs daar hy gelyk

,', in heeft , en (lellen 'er zich maar een weinig minder teegen. Hoe ge-

puft is het doch , ootmoedig of needrig te zyn , en niet hoog te willen

,', vliegen.noch ook niet halftarrig teegens te (treeven. Dat men liever roe-

„ gaf, waar men meefter konde werden , als dat men met fchaade naar de
", overwinninge haafte. Op wien ruft doch anders de Geeft des Heeren ,

„als op een ootmoedig en vreedelievend menfch ? Ach! dat het God

„ beliefde , dat 'er een vroom menfch gevonden wierd , die Luther hier in

',', wilde overreeden , dat hy niet zoo verre uit de wegliep, maar inde ge-

„ maa-
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,, raaatigtheid bleef, die hy zelfs allezins zoo zeer looft : Op dat hy alzoo

„ geenen fchuim onder 't gout mengde ; zoo zouden we hem eenen El/as ,

„of zoo 'er noch iets grootersis, noemen.

Voorts heeft Era/mus deezen man zeer hoog geacht , wiens lof-fpreu

ken Hottingerns ter voorfchreeve plaats ook bybrengt
5 gelyk ook die van

den vermaarden Budaus. AÏciatus heeft hem insgelyks , een Rechtsgeleerde

van een rechtfchaape en grondige geleertheid, genoemt, T. ///. Oper.p.qoz.

Zyn wakker en verftandig gemoed , is uit den bygebrachten Brief en zvne
andere fchriften doorgaans te zien , fchoon hy wel , dewyl hy noch
midden in 't Pausdom leefde , aan het gezag des Paus en der Kerkelyke
Rechten noch taamelyk gekleeft heeft.

Vervolgens is 'er ook een man tot Frankfort aan de Mayn bekend ge-

worden, Adam Ruisner genaamt , die in 't Jaar 1563 overleeden is. Deeze
heeft voor zich heen in ftilheid geleeft , en onder anderen dat bekende
Lied gemaakt 1 %XX Xntfy hab ÏCÏJ gcïjofjtt ^tlt enz. Verders heeft hy
ook de Plalmen uit den grondtext in 't Hoogduits overgezet , die noch on-

langs in 't Jaar 1683, in nm°. zynin'tlichtgekoomen. Uit deeze ver-

taalinge ziet men eerft , dat hy zich aan de gemeene lofreedenen van Lu-

thers Overzettinge niet geftoort , maar dezelve doorgaans gecorri-

geert ( of verbeetert
, ) en by na niets van Luthers woorden behouden

heeft.

Daar en booven , zoo vind men inde bygevoegde uitleggingen en By-
belfche Spreuken , zoodaanige uitdrukkingen en gronden , die wel in

ïich zelven eeuwig , waarachtig en dierbaar zyn , doch echter by die

geene , die zich in 't gemeen 0rfW0X ofRechtzinnig te zyn beroemen,
onmoogelyk geloof konnen vinden 5 maar in teegendeelden naam van
Geeftdryverye en Ketterye zullen draagen moeten , zoo lang zy den H.
Geeft geen plaats koomen te verleenen.

Dienvolgens het gewis en zeeker is , dat deeze man zich aan geene

Gezintheid vaft gebonden heeft , of haare gevoelens en (tellingen

goed gekeurt 5 maar hy heeft Chriftus tot zynen eenigen Meefter behou-

den , en is daar by in liefde en vreede gebleeven
i
zoo dat, dit niet tee-

genftaande , geheeleKerk-Gemeenten zyn Lied, als goed en onberifpe-

lyk, nazingen.

Eenige aanmerkingen , die tot de Hiftorie van Sebafliaan Caftellio behoo-

ren , en zyne liefde tot de vryheid des geweetens vertoonen , zyn in het

punt van de Confcientie-dwang der Gereformeerden bygevoegt 5 waar

van daan de zelve hier heen konnen gebracht werden.

§. XX.

Verdere Aanmerkingen Van de Zeere Van 7l?eopbrajlus

IParacelfus.

1. "O Ehalven de plaatzen , die reeds uit Theophraftus Paracelfus in de

il Hiftorie bygebracht zyn , konnen ook noch de volgende tot

eennadere verklaaringe , van zyn meeninge en oogwit dienen $ als waar

uit zyne andere donkere , en voor de ongeoeffènde , verdachte uitdruk-

kingen bequaamelyk konnen opgehelderc werden. Hy fchryft dan in

zyn boek van de Verborgentheeden der Scheppinge aller dingen , ( on-

der zyne heel-konftige fchriften) p. ioi. van het Licht Gods , als den

oorfprong aller Wysheid , aldus : „ Het is niet wel moogelyk , alhier in

t , dit duiftere dal der traahen iets recht te verftaan , tot öp den tyd der ge*-

*,na*-
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„ naaden , voor de voorzienigheid des almachcigen Gods, die tot ons

„ gekoomen is, het waarachtige licht Jefus Chriftus, het welkeen iege-

,,lyk menlche verlicht, die in deeze weereld komt in welken tnenfche

„ God de almachtige het gröote geheimnis aller geheimnifTen , in

„ons zyne natuurlyke en begrypelyke fchepzelen, gantfchelykenhec

„allermeeft verborgen gefchaapen heeft. Dienvolgens is het voor ons

„ Chrifte-rhenfchen zeer wel moogelyk , om alle goddeljke geheimnifTen

„te verftaan , by zooverre wy onze begeerte daar toe willen fchikken,

„ en God om zyn genaade aanroepen • overmits hy als dan goedwillig en

„bereid is , om onstegeeven. Want daar toe heeft hy ons gefchaapen,

„ dat wy zyne eere en heerlykheid zouden vermeerderen , 1 en tallen vyA

„ den hem bidden en aanroepen , om deeze zyne genaade en Wysheid.

„ Want alle wysheid komt van God , en daar is by hem 'geen einde
5

„want hy is het hoogfte en diepfte aller konften eriverborgentheedenj

„ gelykerwys de oude Heidenfche Meefters en Philofoophen in hunne har-

„ten bekent hebben , het welke zy ook in hunne fchriften hebben ge-

„ openbaart , hoe dat zy hier aan alle menfchelyke fchepzelen zoodaani-

„ ge konft en wysheid meede deelen , die een iegelyk zelfs na zyn wenfch

„ en begryp van God konde begeeren i Daarom ook God , de Almoo-
„ gende Varder , zyn goddelyk aanfchyn altoos tot ons arme , onwaardi-

„ ge , zondige fchepzelen , aan allen zyden barmhertiglyk neigt , en

„ óns daar meede aanziet : want hy alleen kent de gedachten des herten,

„ en weet alle dingen. Derhalven, ó! AlmoogendeGod, dankeikuin
„uwe Heilige Drie-eenheid , vermits gy barmhertigheid en waarheid aan

„ de menfchen bewyft ; want door de fchepzelen uwer grootmachtigheid

„ zie ik uwe macht 5 in haare fchöonheid befpeure ik uwe wysheid j 'm de
„vruchtbaarheid bemerke ik uwe Godheid , en aldus volvoert gyuwe
„ werken. — Wie in deeze konft der inwendige verborgene geheimeniffen

„ meefter begeert té zyn , die zette alle zyn vertrouwen , en oogmerk in

„ den naame des Heerêrt. Want alzo© zal hy het loon zyner moeite , de
„weetenfchap der geheimenifTen vaft en zéekerlykontfangen, door de

„hulpe der genaade Gods , enhetnavorfdien zyns verftands , hetwelk
„ hy krachtig daar aan moet zetten en dwingen zonder eenige verzuimin-

,, ge 5 . want hy moet het einde des fondaments van het gebouw uitgraa-

„ven j welk fondament des gebouws van denLufthofaiier wysheid en

,, weetenfchappen , de meefters van het navorfchen openbaar maakt , dat

„ ook fchoonder en koftelykeris dan alle zilver en goud , peerlen en edel-

,, gefteente dat op den aardboodem is.

z. En in Philofophia Sagaci L. IV. c. z. p. 475. „ Hier op ftaat aan te mer-
„ken , indien God zyne hand aftrekt, zoo is het met anders, als dat

„ hy den H. Geeft van den menfch neemt, laatendehem metzyn eige

„vernuft na zyn eige welgevallen handelen in het vernuft.. Waar de H.
„Geeft niet is , daar is de vrye wille: Want waar de H. Geeft is , daar

„moeten alle dingen naden H. Geeft gèfchikt werden, en daar is ook
„een vrye wille in : vermits die den H. Geeft hebben , die hebben de
„ goddelyke wysheid. Nu bemind gy die zelve wysheid , otn dat hy

„ met de vrye wille uit de Leere des H. Geefts niet komt , en ze is echter

„ een aangenoomene vrye wil ten goeden , en om de verkiezinge in

»> 't goede te hebben , ennietin'tbooze. Dienu van den H. Geeft t'eene-

„ maal berooft zyn , als de verdoemde , die hebben ook een vrye wille,

„doch in 't booze , om te doen wat zy willen, als moorden, fteelen
,

1, bedfiegen enz. Maar de rechte vrye wille is die geene , die in de beproe-

„ vinge ftaat , in de verzoekinge door 't eige' Yernuft , zonder den H.

u Geeft. 3. Van

I
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3. Van de Godheid en de waarachtige Drie-eenigheid verklaart hy zich

aldus in Secrcto magico de lapide Philofophorump. 671. „ God is van eeuwig-

heid geweeft , en de tweede Perzoon der Godheid is van eeuwigheid

||
gebooren , uit den Vader , en uit hen beide gaat van eeuwigheid de der-

|| de Perzoon , de Geeft Gods, alledrie [zynze] van gelyke macht,

|| in een goddelyk onaffcheidelyk weezen , door 't welke alle dingen ge-
"
fchaatien zyn en onderhouden werden.

4. Van Chriftus en zyn werk der Verloflïnge fchryft hy ter zelver

plaats p. 676. dit volgende : „ Op dat echter de ziele ook weederom ge-

reinigd wierd , en zich als dan het gereinigde lichaam ook weedeiom
'

met de gereinigde ziel mocht vereenigen 5 zoo heeft God aan Adam be-

looft , dat uit het zaad der vrouwe iemand gebooren zoude werden,

„ die de flange , Lucifer, haaren verleider , den kop vermorzelen, haare

ziele van hem verloflen , en weeder rein maaken zoude. Aldus is de

tweede Perzoon der Godheid, de Zoon Gods, het Woord des Vaders

,, de Middelaar en Verlofier onzer verdoemde zielen geworden , als die
'

van den Vader belooft was , en door een onuitfpreekelyke verborgent-

, heid van den heemel is needergedaald , en uit den H. Geeft in de zuivere,

,, kuifche , van God voorheen daar toe verordineerde en uitverkoorene

Maagd Maria ontfangen geworden $ waardoor zich God met de menfeh-

heid vereenigt.en een waare God en menfeh op deeze weereld gebooren
'

is. Deeze was de beloofde Meftïas en Slangen-treeder.die onze fchulden

betaalen wilde,die ook door meenigvul dig lyden en groote fmerten.zich

, eindelyk aan het hout des heiligen kruices,voor onze zonden aan zynen
"
heemelfchen Vader opgeoffert , en zynonfchuldig bloed vrywillig voor

de ganfche natuur vergöoten heeft , en daar door alle verdoemde zielen

,

"die aireede in de Voor-Helle zaaten, en echter aan de belofte geloofden,
"
zoo ook alle de andere zielen , die na deeze bloedige ofFerhande, op den

Verlofier haar geloove veftigden,en zyn woord hielden, door zyn bloed

'| heeft afgewaffen en gezuivert, en door zyn opftandinge en Heemelvaart
"
in het Paradys gevoert^door de welke hy ook ons weederom verryzende

"
gemaakt, den Heemel geopend,en de menfehelyke natuure met de God-

heid vereenigt heeft
$
ja hy heeft ons voor den Stoel Gods behouden,

"zuiver en verklaart gemaakt , en met zich tot in den Heemel opgetrok-
'

ken. Dus is die vervloekte menfehelyke ziele , door het bloed Jefu

"chrifti , van den eeuwigen dood en vloek weederom verloft , van alle

", onreinigheeden gezuivert , in haare onnoozelheid herftek , en met
"
den heemelfchen Vader weeder verzoent geworden.

e. Van het rechte en valfche geloove , or bygeloove verklaart hy zich

Lïb. de fuperflition. & ceremon. p. 149. dusdaanig : ,, In S'.Jacob moet nie-

mand gelooven , noch in S r

. Pieter ; die nu echter in hen gelooft , die
'

mag zich zelven gezont en lam gelooven. Dit is nochtans het rechte
"
geloove niet , het geloove behoort alleen in eenen God geveftigt te zyn.

"Hierom is het gebod gegeeven , dat men gelooven zal in eenen God,
"
en in zynen eenig-gebooren Zoon Jefus Chriftus , en daar meede is alles

"
uit. Dewyl nu het~geloove teekent [ wat we zyn , ] en anders niet , en

"
het geloove in God is , zoo is het ook maar God alleen die teekent. Nu

"volgt, dat ik in geenen anderen behoore te gelooven, als in God. Dit
"

is het gebod , door welk gebod wy alle andere bygeloovigheeden voor-

koomen. Ter zelver plaats „Nu komt het geloove uit God, en moet in

„ God blyven , dat is , weederkeeren in hem , uit wien het zelve gefproo-

ten is-indien niet,zoo is het verkeert énz.En noch aldaar p.2.5 1. „ Chriftus

„ heeft gezegt 5 Biddet niet in 't openbaar , maar gaat in uw flaapkaamert-

IL Deel. q "j e «



iz% NAADER VERKLAARINGE over de

„je: Uit wat reede ? Indien gyopentlyk bidt, wat werd daar uit? Niets,

„ als alleen een beginzel en oorzaak van Afgoderye : hierom heelt het

„Chriftus ook verbooden. Want wanneer gyopentlyk komt te bidden,

„zoo ziet het de gemeeneman, die doet het u na, en gy beweegt hem
„dat hy ook eeven zoo doet, alsgy; en valt indieinbeeldinge, dat hy
„'t moet doen , dat is , veel daar heen rabbelen , alsgy: Alsdanzyt

„gy zyn God , en hy volgt u, en niet Chriftus na, diehemgeboodin
„ 't verborgen te bidden. Over zulks alles , wat onze plicht is te doen

,

„ zal heimelyk en in 't verborge gefchieden ; Want wy moeten door ons

„zelven niemand beweegen , maar in Chriftus en in zynlyden, daar

„heene moet een iegelyk eenvoudig menfch geweezenengeleert wer-

„den. Indien iemand anders doet , zoo is hy een bygeloovig menfch ,

„die niet gelooft na het gebod en de leere Chrifti , maar zyn geloove

„ reehtet na de menfchen.

6. Van de Weedergeboorte zyn dit zyne gedachten: „Gelykinde
„ weereld het beginzel aller dingen goed en Gode welbehaagelyk geweefl

„is Zoo heeft de tyd den goeden aart (of hoedaanigheid ) verbroo-

„ken i en zeisingoedenquaad gefcheurt , hetgoedeis inquaad veran-

„ derd geworden. Deeze aart moet onweederfpreekelyk zoo wel in den

„ heemel , als op de weereld verftaan werden $ overmits van de Engelen,

„die in'teerft wonderlyk, fchoon en wel gemaakt waaren , eengedeel-

„tezich verzondigt heeft , en eenander niet. Indien nu God zyn Ryk
„ niet met bevlekte wil bewaaren , maar met die geene , die wachten op
„ den Huisvader ; zoo volgt, dat de anderen van het Ryk Gods zyn uit-

,, geftooten geworden en de reine behouden. Hierom heelt het de godde-

„ lyke voorzienigheid voorheen ontrent haar Ryk aizoo beftelf, dat de

„ menfch , eer hy in 't Ryk Gods komt , eerft beproeft zou werden , ge-

„ lyk het goud in het vuur : En booven alle proeve , moet hy het vleelch

„ der nieuwe geboorte aantrekken , naamelyk , dat ontvangen werd van

„ den H Geeft , en zonder 't welke geen menfch ten heemel kan ingaan /

„en dat daarom , om dat het de goddelyke voorzienigheid behaagt

„ heeft, aan geene van haarefchepzelen te vertrouwen, 't en zy dan dat ze
„vanden heemel en uit den heemel nieuw gebooren zyn. Insgelyks, is

„ook van de Engelen wel te verftaan, dat die geene, die geen helfche

„geeften zyn geworden , wel ter deegen van God beproef zyn, en na

„een volmaakte beproevinge beftendig
. zyn gebleeven , en al zoo

„ tot het Ryk Gods beveftigt zyn geworden. Gelyk dan alleen de
„menfchen , die in de nieuwe geboorte beveftigt zyn, hét Ryk Gods
„ bezitten , en de anderen den afgrond der hellen.

7. Hier beneevens heeft hy ook op andere plaatzen, de waarachtige

Phibfipbie , van de gemeene en valfche
, geftaadig onderfcheiden , ais

wanneer hy ïegtinfra^mentislihriPbilo/bphitedeanimabusmoitHorump. z~z.

„ Want het menfchelyk licht moet hier niet alleen gebruikt werden, maar
„ ook het licht der Schriftuure.om den grondflag der Philofophie daar op te

„bouwen : Want ei lieve, wat is doch de Phibfipbie, die niet uit de Schrift

,, haar begin neemt?Niets tnt.lib.Phibfiphiee de Superftitionibus &
(
Ceremoni-

es p. 251. „Maarmy als een Phibfioph , die zyn Philojophiegrondveü op

„ den hoekfteen Chriftus , betaamt te fpreeken en te ontdekken ,• op dat

„het geene in twyfel is , niet in twyfelblyvenmoet, maarhetvaften

„ zeeker zy , waar uit een iegelyk ding voort komt en zyn aanvang neemt.

Noch in Pbilofiphia occnltap.%%6. „Daarom moeten wy alle deezen ge-

j, waanden grond verlaaten , en alleen onze herteen vertrouwen ftellen

„ op den rechten Rotsfteen. Dat is, wat met de Schrift beftaan kan , en

wat'
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„wat uitliet licht der natuure, en de Fontei neder waarheid ontfpringt

„ en voortvloeid. Wy nu willen hier met Hechte en korte woorden be-

„fchryven en voor ons neemen , de heimelyke verborgene dingen , die

„ voor my , noch Henrik Comelis Agrippx , noch Fetrm de Ahano , noch
„ook Tritbemius niet verdaan noch befchreeven hebben. Niemand er-

„ gere zich aan dit myn fchryven en pbilofopheeren , maar beproeve en

„ overweege alle de woorden wel : Als dan zal hy ondervinden en zien

,

„uit wicn ik fpreeke,- en of ik uit den duivel, of uit het licht der natuur

„ zulks weete en ervaaren heb enz. Fragm. (. Pbihfophite rle animabus mor-

tuorum. „ Iemand weet veel , en uit het weeten werden veele dingen open-

„baar$ echterallesdoordebarmhertigheid Chrifti enz.

8. Van de waare en valfche Medicyns or Geneesmeefters heeft hy des-

gelyks zeer grondig geoordeeld, en voomaameiyk beweerd , dat her geen

recht Genees-meefter was , die der verlichtinge en beftieringe Gods niet

genoot , hy mocht zoo lang op de Hooge- Schooien geweeft zyn , als hy
wilde : want aldus fchryft hy Qin Defhifiune Prima p. 54. ) „Dus wil ik

„ my verdeedigt hebben , dat ik met rechteen nieuwe Genees konft , na

„ de' heedendaagfche Monarchie , voorftelle, en aan 't licht brenge. Eno£
„al eevenwel gezegt wierd , wie leert u dat doen ? zoo vraag ik u wee-

„ derom ; wie leert heeden het loofen gras waiTen ? Want die zelve heeft

„gezegt , komt tot my en leert van my, want ikbenweldaadigenoot-

,, moedig van harten. Uit hem vloeit de grond der waarheid, en alles

„ wat uit hem niet uit gaat , is verleidinge. De Duivel is een duizent kon-

„flenaar , in wien veel valfche teekenenen wonderen fteeken, die ook

,, niet nalaatig is , maar gelyk een brullende Leeuw ons nagaat , op dat hy

„ons, met hem, tot leugenaars behoude.— in Defenjïone z. Overmits

„ vaften en bidden de booze geeften uitdryft , zoo ben ik van gevoelen

,

„dat een Genees-meefter voor alle dingen verplicht is, eerfthetRyke

„ Gods te zoeken , die hem daar na geeven zal wat hem noodig is. In het

idc boek der groote Wond-heel- konfl. Tracl.^.p. 109. ,, Dit is een groote

„misleidinge in de Genees-konft, dat een Genees-meefter waand, dat

„ hy niet meer behoeft te weeten , als alleen dat hy een Doctor is , en

„dat hy genoeg heeft aan dat geene, dat in de Hooge-Schoolen geleert

„ werd : Daar nochtans het zelve niet met al is , als alleen een loffe grond,

„die niet ten einde is , ook niet in het licht der natuure vaftftaat, noch

„met het zelve overeen komt. En de andere, die Wond-heelerszyn,

„ beelden zich in , dat zy hun konfl: vaft genoeg hebben , als zy bruine

,

„blauu we,groene en witte zalven In een metaale doosjen kunnen maaken.

„ Die een recht Genees-heer , en voor de zieken nuttelyk wil zyn , moet

„ meer w eeten, leezen en doen kunnen, als zy alle weeten kunnen daar hy

„ van geleert is, zo dat hunne leeringen en Hooge-Scholen maar jongens-

„ werk by hem gefchat werden. Zoo lang dit niet gelchied,is het alles ver»

„looren en te vergeefs. Doch zalhetgefchieden , zoo moet hydeon-
„derwyzinge hebben, dat zyn bereiden en kookendergenees-middelen,

„ de Apotheeken te fchande maakt
5
ja zoo t'eenemaal moet hy een an-

„ dere wyze weeten en kennen , dat , daar teegens te reekenen , de Apo-
„theek maar een morffery is. En dienvolgens moet hy ook veel meer

„ leeren , als Avicenna geweeten heeft , op dat de zelve zich tee2ens

„zyn genees-kunde niet verweeren zou kunnen. Wanneer het zoover
„komt , zoo zal het welftaan, in de genees-konft, en de zieken zullen

„ gezont gemaakt werden, die anderzins verdorven, befchaadigt , en

„vermoord wierden. Zommige mochten miffchien meenen , zooverre

„kan het niet koomen , dat uit de Apotheeken, mors-keukens , en van

q 1 ,.de
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,óe Sophiften wildfchurten gemaakc werden : Doch die zelve hebben

, maar te overweegen , dat de kond geenen vyand heeft , als alleen den

,geenen , die ze waant te verftaan. Want die dit hen zelven wysmaa-

>ken en inbeelden , dat zyn ze , waar uit de verdorvenheid haar oor-

. fprong neemt , en voort komt,en die de duifternifle liever hebben als het

, ligt.en liever willen verderven als gezont maaken.Want indien zy zulks

, niet in hun herte droegen , zoo zouden zy leeren en na wat beeters zoe-

,ken, en niet dat geene verachten, het welk de konftof diergelyksaan-

,
gaat, maar zy zouden alles met vlyt leezen , overweegen , en liefhebben;

o. Vervolgens , wat ook aangaat de befchuldigingen , als by voor-

beeld , dat hy een Toovenaar zou geweeft zyn , en met den Duivel zyne

zaaken uitgewerkt hebben , zulks kan zonne-klaar uit zyne eigene

fchriften weederlegt werden. Vermits hy zelfs zeer meenigvuldig en

ernftig teegens de tooverye , befweeringen , fwarte konftenaaren en

diergelyke fchryft ;
ja hy vermaant ook de Overigheid zoodaanige gru-

welen wel ftrengelyk te ftrafFen. ( Vid. Pbilof. occulte de conjurationibus

p z86. & ^Ü7. ) Desgelyks befchryft hy ook de boosaardigheid der quaa-

de Geeften , mitsgaaders haaren afval $ waarfchouwende de menkherr

voor haareverleidingeengemeenfchap , alzoozy hen ten verderve, en

in de verdoemenifle trokken. Vid. Fragment. lib.Philofophia de damoniacis

($ obfeffis ».-2.6\. Secretum magicum de lapide Philofophorump. 671 67 }. Frag-

ment. 1. Pilofophia de fagis & eammoperibusp. i$y.& z$<).itemdefanguinc

ultra mortemp. z66. De cbaratleribusp. 2.7b'.

10. Belangende nu de magifche Charailers, en andere buiten gewoone
uitdrukkingen , die in zyne werken gevonden werden 5 zoo heeft hem
een onbekent Schryver in zyn Klaare Ontdekking , wat van Paraeelftis te bon-

den is , aldus ontfchuldigt : Theophraftus beeft zommige verborgentheeden

der natuure, ten deele door vreemde teekenen ( Characlers , ) ten deele ook door

diepzinnige en geheime woorden befchreeven 5 zoo dat het aan elk een nietgegeeven

is, zoodaauigenwysheid , die daar in verborgen legt te begrypen: zonde 't daarom

uit den Duivel gefprooken engefchreeven zyn ? Dat zy verre ; en uit de voorheen-

bygehrachte voorbeelden is genoegzaam te zien 5 dat rheophrafïus naar(ligeen

godvruchtige leerlingen wil hebben , die met een aandachtig en onophoudelykge-

bed , by God om wysheid en verftand aanhouden ; gelykerwys by zelfs datfcboone

gebed tot God den H Geef}gemaakt heeft.

11. Doch wat aangaat zyn dronkenfchap en los leeven , dat hem
toegedicht werd 5 het zelve komt eensdeels , met zoo veeleindeHi-
ftone bygebrachte getuigeniffen , niet overeen -

y
en anderdeels ook

met zyne wonderlyke , hem van God verleende, gaaven, ongemeene
geneezingen en andere omftandigheeden zyns leevens , gantlch niet.

Wat hy zelfs van dusdaanige ondeugden gehouden heeft , en hoe hy in

teegendeel , een godzaalig , heilig leeven heeft aan gepreezen , kan men
onder anderen uit deeze zyne navolgende bekenteniffe zien , (inphilofo-

phia occulta) daar hy fpreekt , op wat wyzede menfchbezeeten en in-

genoomen werd van den boozen geeft, p. 19 ƒ . „ De dronkenfchap is een

„ oorfprong en fontein van allerhande boosheeden en ondeugden , die

„ alle door 't ingeeven des duivels van zoodaanige dronkaarts gefchieden.

„ Derhalven , weeft maatig in eeten en drinken , noch befwaart uwe her-

„ ten niet : want de Duivel is altyd teegenwoordig , hoewel onzichtbaar,

„vermits hy een geeft is. Ook heeft hydekonft, dat hy overal op den
„gantfchen omkring der aarde kan zyn : Want hy is een vervulleren

„volbrenger van al het quaad , dat op den gantfchen aardboodem , van

„alle menfchen geplcegt werd , en hy loert op de menfchen , als de

„kac
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„kat op de muizen. Over zulks, zoohaaftgy umetwyn vol maakten

a „dronken werd , vaart hy in u , brengt u tot zonden, en bedryftal-

„ lerhande ondeugden en goddeloosheeden in u , voerende u aan zyn zeel

„rondom , gelyk een Beul den misdaaJiger , tot dat hy een einde met
„hem maakt en hem van kant helpt. Wanteeven zoo bandeU de Duivel

„ook met een menfche , totdathy hem lichaamelyk komt te bezitten,

„in te neemen , ofwel t'eenemaal in wanhoop te ftorten. Derhalven,

„ziet toe gy Epicuriften , B.icchus-kinderen en zoldaaren , die goede

„ Zuip-broeders zyt , en dag en nacht 'oy den wyn zit , noch u niet wilt

„ beftraffen laaten , maar u gefhadig met het fpreek-woord poogt daar uit

„te redden, zeggende:

Een Krygsntan en een techtfehaape fivyn

Bebooren altoos vol te zyn.

i,Want de Kryg^lieden weeten niet, wanneer zy fierven zullen ; noch

„ een varken , wanneer men 't den keel zal af fteeken. - Voert een goed,

,, oprecht en vroom leeven, zytvroolyk, niet kk inmoedig, hebt geen

„ booze gedachten of fantazyen , beeld u den Duivel niet in , verleent

„de inbeeldinge hier in geen ingang noch pi latsbyu. Want dus zyn 'er

„zeer veele van den Duivel be?eeten geworden , daar haareeigenzinni-

„ge booze gedachten en inbeeldinge de oorzaak van zyn gewee'l. Daar-

„ om laat zulks na , en bid in de plaats $ hebt God voor oogen en prent u

„dien in , zoo kont gy hem gelykformig, en Gods kinderen werden,

„en hy zaluzynen Geeft toe zenden, met den zelven zal hyu bezitten

„en beftieren , en zyne wonder werken en almachtigheid door u betoo-

„ nen en uitwerken , gelykerwys door Faidus en alle de andere Apoftelen-

„gefchiedis, die alle in deezer voege, met den H. Geeft Gods zyn be-

,izeeten geweeft. Derhalven , volgt deezen raad na , en (laat ook den

,1 Duivel en alle quaade zinnen en gedachten uit uw hoofdAVant daar door

„ konnen wy ons zelven misleiden, en zeer licht den Duivel aan en tot ons

„trekken , van hem lichaamelyk bezeeten werden , en in wanhoope

,raaken , alzoo dat wy in 't laatft ons zelven om 't ieeven brengen, en

„ een einde neemen , ah Judas, Ackitophel, en andere diergelyke meer.

iz. Eindelyk zal het ook niet fchaaden kunnen , zyneuitdrukkinge

en ontdekte zin van de waare wysheid te verneemen -. gelyk dan dezelve

in 't II. Deel zyner Werken p. 3 18. 'mhztboek van de grond der frysheid

,

aldus luid : Niets is uit ons ; wy zyn niet onzes zelfs , maar wy zyn Go-

des • daarom moeten wy uit hem beproeven , wat in ons is : Hem
hoort hettoe, niet ons; Hy heeft ons het b'chaam gemaakt, enhetlee-

ven en de wysheid daar en booven gegeeven. Want uit hem neemt alles

zyn oorfprong. Hier beneevens moeten wy nu verder weeten, waarom

de menfeh op der aardenis, waarom hy een ziele heeft, wat God met

hem voor heeft , en wat hy zelfs behoort te doen. Hier uit werd nu ge-

vonden , wat de menfeh is , en waarom hy op aardenis: En hier uit

weeder , waarom hy leeft , en waarom hy gebooren is : Waaruit nu

verders verftaan werd de menfeh in zyne wysheid, dat is, dat voor alle

dingen behalven den menfche, noch moetverftaan werden de Vader der

Wysheid , wie hy is, hoedaanighy is, en wat hy is: Dat zelve is ook

het kind , dat is de menfeh. Wantuit den menfche kunnen wy niet ver-

ftaan , waarom hy op aarden is, waarom hy gefchaapen is, noch wat hy

is. Maar uit denMaaker, Schepper enz. daaruit kunnen wyfpeuren,

waarom de menfeh gefchapen is,en wat zyn eigenfehap op de weereld is:

Deeze eigenfehap neemt zyn oorfprong uit den Vader der Wysheid. Die

cj y
nu
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nu den Vader kent , die kent ook denZoone. Want de Zoon erft van
den Vader , niet. te dier plaatze, aangaande het [weereldlyk] goed/
vermitsde Vader der Wysheid, geen Vader des [ weereldlyken] goeds
is , maar alleenlyk der wysheid. Derhalven is de wysheid genoegzaam
by alle menfchen. Want zy hebben alle de wysheid , en niemand kan

zeggen , dat hy meer heeft als een ander , of minder als een ander.

Want alzoo min, de eenemenfch een lidmaat weiniger van Godbekoo-
men heeft als een ander , alzoo min ishy misgedeeld van de wysheid:

Want gelyk de Keizer is , alzoo is de Boer
5
gelyk Chriftus, alzoo de

menfch. Hierom zoo weet , gelykerwys het lichaam een ding is in al-

les , en niemand in het zelve arm of ryk , maar alles gelyk is $ alwaar

geen lid kan zeggen , dat hy in het lichaam meer een lid , als het ander is

:

Alzoo kan ook niemand, aangaande de Wysheid, zeggen, dat hy van

de wysheid misdeeld, en eenvoudig en ellendig begaaft is, zyndevan
verfland berooft , van vernuft berooft , en van weetenfchap berooft 5 al-

les niet met al. Want dit alles is wel aldaar. Maar dit is 'er van , dat wy
grootelyks vergeeten , en niet achten en trachten na dat geene , dat

ons tot de wysheid brengt en vermaant. Die flaapt, weet niet met al
j

want hy denkt nergens aan. Zoo ook die los leeft , zuiptendeluyaard

fpeelt , erinnert zich van dat geene niet, dat in hem is, maar door zyne
luyheid , verzuimt by het werk zyner wysheid.

Is het niet zoo ? wanneer een Gemeente te zaamen komt, zoo weet
niemand iets , en alle de menfchen zyn eenvoudig, behalven een , die

geeft raad en wyft den weg : en wanneer hy het zelve aan de Boeren heefc

voorgeflelt , zoo zeggen zy alle , ja, byGod/ hy heeft gelyk , en 't is

zoo , als hy zegt. Indien nu deeze raad en aanwyzinge niet alzoo wel in

uwas geleegen , als in hem, hoezoudgy hem getuigeniffe konnengee-

ven , dat hy gelyk hadde? Gy betuigt, dat hy gelyk heeft , metuzel-

ven. Dienvolgens, zoo hebt gy die zelve weetenfchap in u ook, alzoo

wel als die geene 5 maar gyhebtgemift, en het uzelven niet erinnert;

want dus zegt gy , ik hebzoo verre niet gedacht: Althans zytgy een

getuige uvvs zelfs , dat gy gefïaapen hebt in de erffenifle , die gy bezit.

Want alle menfchen hebben een erffeniffe , niemand heeft meer noch
minder -. de een vergraaft ze en laat ze leggen, enverwaarlooftze j de

ander doet 'er winftmeede, deeeneveel, de ander meer enz. en alzoo,

na dat wy het erfgoed aanleggen , oefTenen en gebruiken , daar na heb-

ben wy veel of weinig : en nochtans hebben wy 'talie; want het is in

ons.

Nu is de grond deezesoogmerks, wat de wysheid des menfchen zy.

Dezelve kan nu uit hem niet gehaalt werden 3 want indien hy flaapt , wie

kan met hem fpreeken , wie kan iets van hem leeren ? Nu flaapt de aller-

wakkerfte menfch , alzoo , dat van geenen menfch iets te leeren is , wat

in hem woont of is , om een leeringe van hem te ontfangen. Wie kan
een onderwyzinge van eenen ftommen neemen , wat in hem is? Nie-

mand -

y
overzulks ook niet van de menfche. Maar van den Vader des men-

fchen werd het geleert. Want daar is een onderfcheid tufTchen Vader en

Zoon j doordien de Vader bequaamer en nuttelyket om te onderwyzen

is als de Zoon , en de Vader openbaar is , doch de Zoon niet ; ook wer-

den uit den Vader des Zoons weezen , leeven, aard, eigenfchappen en

ampt enz. bekent. Nu is de menfch een Zoon en heeft de wysheid 5 ech-

ter niet van hem zelven , maar van den Vader der wysheid. Die nu de

wysheid des menfchen leeren wil, die kan ze uit den Zoon niet leeren,-

maar hy moet ze uit den Vader leeren 5 vermits de Vader openbaar is

in
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in de wysheid , en hy dezelve opentlyk voor den dag brengt en ver-

toont.

Op dat vvy nu verders het voorneemen moogen zien van den Vader der

Wvsheid, en de Zoon met zyn wysheid verftaan werde: want het moet
eindelyk eens openbaar werden , wat de wysheid de .; menfehen is in alle

dingen ) vermits al het geene , wat zyn hoofd [of verfhnd] doet en
uitwerkt, tot zyn Vader moet gebracht werden : zoo is noodzaakelyk te

weeten , wie diezy. Want waar inde Vader den Zoon maakt, daarin
moet men de wysheid leeren kennen: en wat de Vader is, dat is ook de
Zoon 5 noch de Perzoon of geftalte brengt hier ontrent geen beletzel

-.

Want ik fpreek van de Wysheid , en niet van de Perzoon. Indien wy
nu weeten wat wy zyn , en waarom wy tot kinderen aangeftelt zyn ,• zoo
weeten wy ook wat onze erfFenilTe is ; die dan vervolgens by allen geheel

is en geenzins gebrooken. Want alzoo weinig als het leeven in den men-
fche kan in ftukken verdeeld , of aan iemand meer ol minder gegeeven
werden , als aan een ander 5 maaraan allen gelyk maatig moet gegeeven
werden: Alzoo, gelyk het met het leeven is, moetgy 'tookverflaan

van de wysheid , dat de meefte als de minfte , en de minfte als de meefte

eene zaak is in de uitdeelinge, alzoo, dat geen weg noch maat gelyk-

vormigerkanzyn , dan deeze uitdeelinge.

Alle wysheid is den menfeh noodig om te erven, gelyk ze dan ook
zyn erfdeel is. Want zoo groot en eedelis de menfeh , dat hy het beeld

Gods draagt , en een erfgenaam is van het Koninkryke Gods. Nuishec
ontrent den menfeh alzoo gefchaapen , dat God den Duivel, den Satan,

den Beëlzebub tot een vyand heeft. Want de waarheid kan niet zonder
vyanden zyn -

7
zy moet haaren vyand hebben. Nu is God de hoogfte

Waarheid 5 en de Duivel de hoogfte leugen : De Duivel bevecht God niet,

hy kan hem niet teegen ftreeven , hy roerd hem niet aan , noch hy komt
ook niet in zyne plaats 3 doch de menfeh is gefchaapen in Gods plaats op
aarden , dien kan de Duivel aantallen en benyden $ want deeze komt niet

voor Gods aangezicht , maar wel de menfehen. Nadien nu de menfeh op
aarden de zaake van God moet waarneemen , Godloovenenpryzen,
en zyn werk verrichten 5 zoo is het ook noodwendig , dat hy Gods Wys-
heid hebbe, dewylhy een erfgenaam zynsRyks is $ ook zal uit de men-
fehen het getal , tot de vervullinge des Heemels, genoomen werden,

naamelyk zoo veele , als 'er duivelen uit den Heemel , in den afgrond

der hellen', verftooten zyn. Dit getal moet vervult werden , ennadee-

ze vervullinge , zoo zal'er geen heemel en aarde meer weezen , maar
de heemel zal het alles zyn. En gelykerwys in eene zaal , danflen , droef-

heid , "lagchen , fchreyen , gezontheid , krankheid , dood enz. zyn
kan 3 alzoo zullen ook de ruimten weezen des laatften Ryks. Dus zal nu
de menfeh die plaats vervullen en daar in koomen , en ook het deel

(of werk) Gods op der aarden waar neemen
(

teegens den Duivel
$

waarom ook de menfeh is gefchaapen geworden, en in het Paradys ge-

bracht. En hoewel hy het gebod verbrooken heeft, niet uit verachtinge,

[of eerloosheid] maar uit dwang 5 op dat de menfeh uit het Paradys in

de weereld zou koomen in de plaats van God , endathem, niet God,
maar de Duivel noodzaakte om 'er uit te gaan , zoo heeft de Hanige Eva
bedroogen. Hier uit volgt ons nu alleenlyk een afbeeldzel na , op dat wy
in onze herte den Verleider niet zouden vergeeten, maar een erfvyand

des Duivels zouden derven en blyven tot in der eeuwigheid : En byaldien

ons Chriftus niet had koomen te. verloffen, wie zou 'er ooit zaalig ge-

worden zyn , en alzoo zyn vvy ookom ons zelfs wille, genoodzaakte
vy-'
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vyanden des Duivels ; die dit vergeet , is rampzaalig , hebbende den erf-

vyand liefin de plaats van God , in wiens naam wy alhier op aarden zyn.
Hierom nu is het betaamelyk; ( dewyl uit zulken trefTelyken grond de
wysheid des menfchen haar oorfprong neemt ) die zelve te ondervinden,
hoedaanig zy in ons is 5 endatwy alhier niet op der aarden zyn, om te

beminnen en te trachten na datgeene, daar de Duivel inden heemel na
getracht heeft 5 want, de Duivel beoogde zyn eigehoovaardye en heer*

lykheid enz. Dienvolgens , indien wy zulks op aarden ook beoogen

,

zoo kunnen wy nooit dat geene erlangen , daar wy toe beftemt waaren.

Verder dient geweeten , dat eeven zoo groote macht , als de Duivel in

den heemel gehad heeft , aan den menfche gegeeven is • de Duivel mocht
nu hoovaardig zyn of niet. Hy wierd hoovaardig , daarom wierd hy ver-

flooten. Dus kan de menfch ook hoovaardig of niet hoovaardig zyn, hier

in is hy den Duivel gelyk , toen hy noch een Engel was 5 en eeven als het

hem gegaan is , alzöö zal het ook die menfchen gaan, die zoo zyn als

hy. Want wy zouden Engelen werden en geene duivelen, daar toe zyn
wy gefchaapen en in de weereld gebooren geworden.

De reede hier van is deeze , om dat God eenmaal van den Duivel aange-
taft is, willende hy Gode gelyk zyn : daarom verftiet hy hem. Nu wydersj
God heeft den menfche in de weereld gefchaapen , en hem daarin laaten

gebooren werden, en heeft ook de weereld voor hem gefchaapen: doch
by heeft hem niet willen in den heemel hebben , maar hem in de
weereld , van den heemel gefcheiden : echter wat hem noodig was, dat

heeft hy hem , gelyk aan een Engel , op de weereld gegeeven $ zoo dat

hy een lichaamelyken Engel is. Komt hy nu te zondigen en hoovaardig te

zyn , zoo werd hy niet van den heemel , maar van de weereld geftooten r

Want uit den heemel ftoot God niemand meer, daneenereize, endaar

na niet meer : Eenmaal werd hy gebooren, en nooit meer, eensfterft

hy en nooit meer, alles gefchied in 't getal van een 5 een Oordeel, een

Ja , een Neen. Derhalven zoo heeft hy , opdat zyn Heemel vervult zou
werden , de weereld gefchaapen , en den menfch niet in den Heemel

,

maar in de weereld laaten koomen , opdat 'er verder geen onheil in den
Heemel meer ontdaan mocht , en het peereld , uit het getal der men-
fchen uitgekipt wierde. Daarom heeft hy voor hem ( den menfche

)

een byzorider Ryk gefchaapen , en hem daar in volkoomen gemaakt , niet

grof, niet ongefchikt , niet onverftandig : maar de wysheid heeithy den
menfche klaar , rein en zuiver gegeeven. Doch, gelyk de eene menfch
grof is van leeden en de ander teer van leeden , wie van die twee is te pry-

zen óf te laaken ? Geen van beiden 5 want zy hebben beide een maage,

hart , rood bloed , rood vleefch , witte beenders , merg , hair : Dus
is in 't verftand de kracht , en niet in de fchranderheid of 't vernuft 5 't ver-

nuft is een vreemt dierlyk ding.na welks welftand men niet zal oordeelen,

maar alle menfchen in eere houden. Want by allen is , wat in uis; in

een iegelyk legt , wat in u legt: Gelykerwys den Armen zoo wel het
zyne in den tuin waft , als den Ryken : Alzoo is het ook met den men-
fche , in hem leggen alle hand-werken , alle kónften , echter niet alle

openbaar 5 in deeze is dit , en van al de reft niets meer ; in geenen wat
anders , en verders ook niet meer; en nochtans zyn ze alle in hem, en

hy heeft ze alle : het opwekken dat 'er gefchied , brengt de weetenfchap-

pen aan 't licht voor zoo verre ze opgewekt werden. Leeren van men-
fchen is geen leeren , het is voorheeneal in den menfche , hetismaarop
tewekkenenteerrinneren. Wantalzoo weinig als gy een ftuk houtskunt

leeren danfjen , en een hond fpreekenj alzoo min kunt gy een leerling

uit
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uit u leeren : want het is inden hond, noch i.i 't houtniet, datinden
leerling is. Hierom is een kind een twyfelaclitige zaak 5 200 als gy 't oef-
fenc , ^zoo hebt gy 'c. Wekt gy 't op dooreen Schocnmaaker, zoo is

het een Schoenmaaker $ wekt gy 't op dooreen Metzelaar, zoo werd
het een Metzelaar 5 en komt gv 't op te wekken door eenen Geleerden ,

zoo werd het een Geleerde. Daarom werd het alzoo,.om dat alle din-
gen in het zelve zyn ; en wat gy in her zelve opwekt , dat komt voor
den dag, en al het andere bly ft flaapen. Waaiende konden niet met het
vleefch en hloed gebooren , nooit zoudgy 't in de kinderen kunnen in-

brengen , dat gy nu kunt. Derhalven zyt gy met haar een leerling
, gy

weke de leerlingen op , en zy u -. dat is, eenander kan u ook leeren en
opwekken in een andere zaak , diebyullaapt: eeveneens als ontrent de
leerlingen en kinderen gefchied,
J

13. Van de Zitplaats der JVysbeïd , het menfchelyk gemüed , fielt hy.p. joy.

ter needer -. Hot gemoed des menfehen is zoo een groot zaak, dat het
niemand moogelyk is uit te fpreeken , en gelykdee2e-drie, God zelfs»

de eerde ftorïè r
en den heqmel onvergankelyk zyn: alzoo is opk.het

gemoed de> nienfehen. Hierom werd de menfeh zaalig door en met zyn
gemoed 5 dat is . hy leefc eeuwig en derft nimmermeer ; alzpominals

Enoch en EUas, die ook haar gemoed recht gekent hebben. En indien wy
menfehen ons gemoed te recht kenden , zoo was ons niets onmppgejyk
op aarden. Doch , om dit gemoed recht te; kennen ,. wanneer het in zyn
verheiTinge is , zoo weet, dat het gemoed in zich zei ven verzonken eg

verdronken is 5 dat is, de menich is met ziende oogen blind , rnethoo-r

rende ooren doof ,< met zyn neus ruikt hy niets , met zyne handen rad

noch vat hy niets , zyn lichaam gevoeld niets. Dit is nu aldus te verbaan :

Hy ziet wel, maar hy weet niet; wat hy ziet 5 hy hoort wel fpreeken, maar

verdaat niets 5 hy verneemt wel den klank en galm van een iegelyk dingj

doch hy weet echter niet wat het is, hybegrypt het niet. Insgelyks, hy
fmaakt wel , maar hy weet niet wat hy fmaakt. Hy vat wel, maar hy weet

niet , wat hy vat -. Want hy heeft zich alleenlyk aan die zaak , die hem in

't gemoed legt, verzien en vergaapt, gelyk een aap in een fpiegel,of als een

kind,aan een mooye kraag ofeen gek aan een ichildery. YVant een menkh
die in zoodaanige diepe gedachten,en in zyn gemoed aldus verdronken is,

die is eeveneens als of hy zyne vyf zinnen had verlooren, en die voorde

grootfte zot gehouden werd ; doch hy is echter by God de allerwyde

menfeh , aan wien hy zyne geheimeniilen bekent maakt , en in het ver-

borgene laat inzien , meer dan aan alle de Wyze des weerelds.

Hierom moet gy ook weeten , dat de volmaakte inbeeldinge , die van

de darren komt , in het gemoed haar oorfprong neemt, in het welke al

het gedarnte verborgen legt. En het Gemoed, het Geloove en de In-

beeldinge , zyn drie dingen te reekenen: wantdenaamenzyn verlchei-

den ; zy hebben echter eevengelyke kracht en macht , vermits het een

uit het ander komt. En ik kan de zelve by niets anders yergelyken, als

by de Drie-eenigheid Gods. Want door het Gemoed koomenwy tot

God $ door het Geloove tot Chridus , en door de Inbeeldinge ( imagina-

tie') ontfaugen wydenH. Geed: Weshalven ook voor deeze drie, ge-

Iyk voor de Drie-eenigheid Gods niets onmoogelyk is.

Indien wy nu aldus op der aarden door ons Gemoed tot God koomen,

doar het Geloove tot Chridus , en door de Inbeeldinge denH. Geeft

ontfangen : z'00 werden wy gelyk als de Apodelen , wy vreezen noch

dood noch gevangeniiTe, noch pyn noch martelizeeringe , geen arbeid

,

II. Deel.
'

r ar-
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armoede , honger noch iets anders , dat diergelyk is. Daar en booven

,

wy kunnen den Duivel uitdryven , de zieken gezont* de dooden leeven-

dig maaken , en de bergen verzetten , gelykerwys wy van de Drie-

eenheid Gods fchryven. Wy hebben een Voorbeeld in de Betrachtinge

:

want als wy iemand zien betrachten , die een bezef heeft: van die din-

gen, daar hy in fpeculeerd , enhy laat daar van niet af, maar 'er hem ern-

ftig aan geleegen zyn , zoo komt hy door zoodaanig fpeculeeren de

praótyk (of oeffening) te vinden. Want niemand kan op een andere

wyze tot de oeffening raaken , 't en zy alleen door de befpiegelinge en

betrachtinge $ het moet eerft alles wel befpeculeerd zyn. Ja ook alle am-

bachten en konften hebben naaren oorfpronguitdeipeculatie en de be-

fpiegelinge. En dit ftaat hier ook te weeten , dat men altoos in der nacht,

wanneer alle lichaamelyke dingen ruften , verflooten en ftil Zyn , op 't

befte en nuttelykit £ een zaak ] befpiegeien, overpeinzen en zich ver-

beelden kan , en ox»k in heimelyke , byzóttdere en daar toe'wdgélcegene

plaatzen , alwaar men van geenemenfchen överfchfeetuvt/ vé-fehrikt

of verhindert kan werden $ daar by ook met een nuchrereh lichaam.

14. Verders fchryit hy (///fragment, defxndamenhfapiéntlte pyX^t. enz.)

van de Openbaaritige en de werkinge der fVysheidin de'uitierlykèwteteld^ als van

de openbaaringeen vindinge aller fonften.

ln't eerftisde Genees-kunde by de Prophèeten geweeft ^ en zy wied-

den Propheeten genaamt , om dat zy meer wiften als het gemeene voIkS;

en het welk het gemeene volk niet verftond. Alle de Propheeten heeft

men Natuurlyke Voorzeggers genoemt.

De Natuur, die alle dingen leert, en wat zy niet kan , dat erlangt zy

van óen H. Geeft • de R Geeft en' de Natuur ftemmen Overeen , dat is,

chtagelyks is de Natuur een Licht uit den H. Geeft , en zy leert van hem ,

enalduskomthetirt demenfchen , gelyk als flaapende.

Vermits nu het Licht der Natuur een Leerling is des H. Geeftes, zoo
bid de Leerling zynen Meefter , leert my dit ofdat ; en hy leert het hem:

Aldus komt het in den Leerling 5 als het nu in den Leerling is, zoo werd

de Leerling tweevoudig , dat is , hyfpreekt met hem zelven , en geeft

ook zich zelve antwoord.

Een tweevoudige Leerling is, de perzoon en de droom: Desgelyks

,

de perzoon des Satans, en de perzoon des verzochten : De perzoon der

Geeften , de perzoon der Raads-lieden : en al te zaamen is net een licht

der "Natuure , en het Licht der Natuur geeft antwoord aan zyn perzoon

,

dat is , aan zich zelven. Want gelyk een Schoolmeefter vöof zyne
naarftige difcipelen niets verbergt , maar hen onder vyft war hem tee-

gen deborft is : Alzoo ook en noch veel meer leert de H. Geeft het

Licht der Natuur , ontrent die dingen, die zyn perzoon nadeelig zyn :

Want hetwaarachtige Licht der Natuure en de perzoon verdeelen zich

niet.

Na is wyders het Licht der Natuure een licht , het welke ontftooken

is uit den H. Geeft , noch 'ten werd niet uitgeblufcht 5 want het is wel
ontftooken. Eeven zoo is het in de menfche ,• het waft teffens met hem

,

gelyk het leeven op , en het werd ook alzoo gebooren. Nu begeert het

licht hoe langer hoe meer te fchynen , en hoe langer hoe krachtiger : Ge-

lykerwys het leeven door de Genees-kunde , begeert hoe langer hoe meer

te leeven 5 alzoo is ook in het Licht der Natuur een heete begeerte tot de'

ontfteekinge.

Hoefpreekcde Genees-heer met zyn leeven? hy zegt tot hét zelve:'

Eet
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Eet dat , drink dat , zoo zult gy leeven en niet fterven. Etv^n zoo fpreekt

ook de H. Geeft met het Licht derNatuure , die moet gv hebhen , dat

moet gy doen, dat enz. zoo komtgy fchynzel tegeeven of teoncvon-

ken en geleerd te werden. Nu leert de H. Geeft alleen mur dat geene,

dat het begeert. Daarom zegt men , de Natuur heeft haar gezoncheid
begeert , en hyat , en genas : en in deezer voegen feherpt de Natuur
zulks in.

Doch op dat wy tot de verdeelinge en onze voor genoomene ftofTe^

koomen j zoo is dit onze oogmerk , dat wy den Schoolmeefter aller

wysheid , aller konften, en van alle onze weetenfehap voor (tellen, en

wie die geene is , die ons alles geeft ; vermits wy van ons zelven niets

hebben , als , gelyk gy ziet , dat het lichaam ziek en dood is, mits-

gaaders veelerhande fwakheeden , eilendige gebreeken , en ongemakken
onderworpen. Insgelyks is ook onze vernuft met dusdaanige gebreeken ,

op veelerhande wyze belaaden $ dat is , in krankheid , die het zelve

overvalt 5 zoo dat wy ook niet met gezonde herzenen het einde kunnen
bereiken , dat wy wel zouden wenfehen

5
gelyk ons de ziekte ons

voorneemen verhindert , door het afneemen onzer krachten $ eeven-

eens kan ook het vernuft een fwakheid overvallen , waar door des zelfs

voorneemen verbrooken werd. Daar komt het nu vandaan , datdeeene
menfeh dieper door-grond en meer ondervind , als een ander $ na dat de

hoedaanigheid der fwakheid is , die in zyn vernuft legt.

Dewyl nu het lichaam met zyn ziekte belaaden is , zoo werd hy on-

zinnig en raazend enz. zoo weet ook meteene , dat dit een zeer goede

raad is , dat mendienmenfehbehoort aan keetenen te fluiten; vermits

hy zelfs niet bequaam in zyn vernuft is. Nu legt het vernuft ook op de

zelve w«yze krank , en werd meede byfterzinnig , en door een ziekte

aangetaft ^ gelyk het nu noodig is , weetenfehap vandekrankheedendes

lichaams te hebben , alzoo is het ook noodig de krankheeden des ver-

nufes te kennen. En gelykerwys ik voor geuoomen hebbe, den grond

van een Genees-meefter , ontrent de fwakheeden des lichaams te be-

fchryven , op dat hy dezelve mocht leeren kennen : alzoo is het vervol-

gens myn plicht , dat ik ook wyders van de fwakheeden des vernufts

fchryve , waar zy uit voort koomen , dat is, uit wat grond dezelve te

verftaan zyn.

Dus hebt gy nu booven gehoort van het lichaam , dat het zelve in

-tweefpbaren of Rondten legt : En hoe dat heemel en aarde zyn Vader is

,

hoe de menfeh uit den Vaderden Zoon moet leeren kennen , en hoq al-

les wat indenmenfeheis, ookinde weereld is , en alles wat in de wee-

reld is , ook 411 den menfehe. Dit ftaat nu in zulker voege gefchaapen

,

gelyk ik het getoont hebbe. Voorts zoo weet alhier, dat het hier on-

trent de krankheeden des vernufts aldus geftelt is, dat al het verftand der

gedierten , die op der aarden en in de lucht zyn , in den menfehe is ; daar

en booven ook het verftand der Engelen , van weegen de ziele.

Hier wilt wel op merken ; alle liftigheid , wysheid, aart, vernuft,

voorzichtigheid enz. wat in alle de dieren des vveerelds , ook in den

gantfehen omkring des heemels , beflooten is, dat is alles in den men-

fehe. Daarom heeft de eene den aart van een Vos , deandervan een

Wolf , de derde van een Papegaay , en zoo veeleals 'er zyn , overal is

het maar dierfche vernuft by de wysheid enz. en niets, dat den menfehe

raakt $ maar alzoo de menfeh ook een dier is, zoo is hy al het gedierte,

dat is , het vernuft van alle dieren is ook in den menfehe. Derhalven oor-

deeld te dier plaatze aldus , dat gy eerftelyk het dierfche vernuft gron-

r % dig
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dig komt te kennen , het welk ik u door een byzonder traclaat hier na

verklaaren zal , en naderhand hetEngelfche vernuft , ook in een byzon-

der traktaat. Iemand die van konden, van de Wysheid des Lichts , der

Natuure , en wat daar in is , dat den menfche betreft , fchryvenwil

,

die behoort eerftelyk den Leermeeftervan zyn wysheid, konflen licht.uit

wien hy't heeft, voor te ftellen , op dat die geene , dievanhemaanwe-

ftooken werden , weeten moogen , wat hy zegt, en wat hy hen geleert

heeft.

Want een zoodaanige Leereis verkeert, die iemand geeft , zyndein

haar eige oorfprong gebooren,en zeer verfcheiden van haare eige afkomfte,

die ook veelerhande Leermeefters , veelerhande Schoolmeefters , en

meede veelerhande Leerlingen gehad heeft. De een neemt dit voor , de

ander dat , die geeft zich in het licht , deeze in het dierfche vernuft

,

een ander in de dwaalinge. Thans is het noodig van alle dingen te weeten,

van wat oorfprong zy zyn.

Men vind menfchen , die van handwerken fchryven , en zy haaien ze

meer als uit drie oorfprongen. Men vind 'er die vanfaculteiten of weeten-

fchappen fchryven , en zy haaien ze meer als uit zeevenen vyfcig oor-

fprongen. Men vind 'er die in Godgeleertheid fchryven , en brengen

meer als tien oorfprongen by , en zoo vervolgens in andere ziaken. Vee-
Ie fchryven , en niemand weet wie of wat zyn pen beftierd , noch flaat

geen acht om het te weeten. Dat is een groote dwaasheid, dat iemand

iets onderwyft , en hy weet niet van wien hy 't heeft , en nochtans moert

hy 't weeten : want hy is van zyn eige gefchrift geen Rechter , geen Oor-
deeler , 't is zyn werk niet , maar eens anders.

Hierom behoort hy te wTeeten , wat het is , [dat hy fchryft, ] en
daar na oordeelen. Want iemand is verdoold envalfch, die den oor-

fprong van zyn fchryven niet weet.

Doch op dat gy moogt weeten wat van de oorfprongen is , zoo zyn
de zelve 'meenigerley ; maar hoedaanig ze zyn , zult gy hier in 't begin

weeten , en 't is daar ontrent aldus.

Dit moeten we eens voor al ons vaft in prenten , dat het lichaam niet

onzes is , maar Godes ,• dat het niet voor ons, maar voor God is ge-

maakt, niet tot onzen dienft, maar tot Godes dienft.

Indien nu het lichaam dusdaanig is, zoo moet het ook zyn gantfche

Weezen van God hebben , dat is , van wien hy is ; en wat hy aldus heeft,

dat behoort dienvolgens ook alles aan hem , leeven , krankheid , wys-
heid, gezichte, gehoor, verfland.

Zoo nu hem , die het lichaam gemaakt heeft , alles toe komt \ zoo
moeten wy verder weeten , wat ons die zelve geeft , ook moeten we
weeten , waarom hy ons datgeene geeft, het welk hy ons geeft , dat is,

dat een menfch behoort volmaakt te zyn , als zyn leeven , dat is , vol-

maakt , hy zy dan fchoon ofmismaakt , zoo als hy wil , zoo leeft hy vol-

koomen , en het- leeven is niét gebrooken. Voorts moet zyn wysheid

,

zyn konft ook alzoo geheel zyn , dat 'er niets gebrooken aan is.

Nugeeft God den menfche dit alles gantfch, en niet gebrooken : oor-

zaake ; Want hy heeft den menfch gefchaapen, om dat hy teegens den
Duivel zou zyn , en hem niets laaten afwinnen, gelyk iemand die een

zwaard draagt teegens zynen vyandjin deezer voegen zyn wy gevangen in

de hand Gods , en gelyk een vis in't waaterleeft, alzoo leeven wy in

vyandfchap teegen den Duivel. Hierom dient de menfch te weeren wie

hyis ? wat hy is, en waarom hy is? op dat hy trachte , uit God al zyn
macht te neemen , waar fan ik wyders fchryve.

Op
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Op dat ik dan tot de uiterlyke ontleëdinge, vanden oorfprong der
Wysheid koome , 200 weet voor eerft 5 dat de fVysheid niet anders is , dan
een eenige eeuwige vreugde.

Wie zal de Wysheid befchryven , volgens haare ontleëdinge , als alleen
die ze heeft , die kan ze weeten. De fnenfch weet daar uit dathyde
Wysheid zelfs is , om dat ze in hem is , daarom weet hy ze te befchry-
ven.

Hoedaanig is nu de ontleedinge der Wysheid? Zyis zoodaanig, dat
2e in haar zelvcn niet kan geoordeeld werden , alzoo weinig als God ;

doch nadien zy aan den fterffelyken gegeeven is , zoo volgt daar uit , dat
ze door den fterffelyken moet ontleed werden \ en byaldien het fterffelyke

niet was, wie zoude kunnen fpreeken of weeten van de wysheid ? Maar
nademaal zy in het fterffelyke gevallen is-, zoo kan men van haarfpree*

ken , en zy is gebooren geworden , heeft leeden verkreegen , en is zicht-

baar geworden , die voorheen onzichtbaar was.

Alle konften enz. zyn in de Wysheid , nu is de konft niet noodig
geweeft , voor al eer het fchepzel was. Maar nadat het fchepzel is aan
't licht gekoomen , zoo hebben de konften moeten zichtbaar werden
weegens het fchepzel. Nu is de konft , de Wysheid en Sapientia , een en
't zelve , dat is , de Wysheid Gods is openbaar geworden 5 indiende
menfch niet gefchaapen was geworden , wie wift van Gods Wysheid

,

en ook van de andere dingen Gods? Niemand, }a zelfs de Engelen in

den heemel hebben 't niet geweeten 5 maar inde fcheppinge is de Wys-
heid Gods aan den dag gekoomen , als meedezyne kracht, zyn macht,
en wie God is , en wat zyn Weezen is.

Nu volgt hier uit , dat de Vader der Wysheid in den Zoone genoomen
werd , om dat van den Vader zelve alle wysheid en konften uit gaan :

Want de Creatuur heeft God in haar getal , daar uit volgt nu, datzy
openbaar zou werden. De konft en wysheid moet door den Zoon ge-

fchieden, en de Zoon behoud den aart zyns Vaders, en leert niet alleen

hen beiden om geleert te werden ; en de Leeraar is de H. Geeft.

De menfch is bezeeten met een dierfche hoedaanigheid,maar God niet;

dienvolgens heeft hy twee wysheeden , eene dierfche en eene Engelfche,

deeeneblyft, de andere niet.

Aldus is de Wysheid de Vader, in wien alle konften zyn , enuitwien

ze alle uit gaan.

De Vader is machtig tot alles, door zyne wysheid en konft. Alzoo
behoorden wy ook alle dingen te vermoogen , en niets behoort ons tee-

gen te ftaan ; noch Mj^m ( of Wonder-konft) noch befweeringen,

noch bygeloovigheeden , noch konften van voorzeggingeuit geeften,

handen of aangezicht : want alle deeze dingen zyn uit God, en ze zyn
zyn konft, kunnen wy het niet, zóozynwy hier ontrent noch niet op-

gewekt , maar wy flaapen noch. Uit deezen flaap nu ontftaan de weeten-

fchappenen Schoenmaaker konft enz.

Dit is daar ik van fpreeke , van den Vader der Starre-kunde , die is

gantfch en volkoomen 5 alzoo behoorenwy ook te weezen. Want hy is

volkoomen , en onze wysheid is zyne wysheid 5 en uit zyne wysheid

moeten wy onze deuren en poorten des gemoeds open zetten , uit zyne

wysheid behooren we fchoenen te maaken, die niet breeken, en huizen

die niet vergaan , noch de wormen op eeten. Indien wy dat niet doen

kunnen , zoo bouwen wy in den flaap.

Derhalven zoo weet nuhierneevens, indien wy den Vader derWys-
heid kennen : nademaal hy gantfch volkoomen , en zonder gebreeken is,

r3 in
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in allekonften : zoo behoort de Zoon ook alzoo te weezen , die in zyn
plaats zit $ en de Genees- mëefter moet waarachtig zyn en volmaakt in

zyn kond. Want zy zynGodes, de Rechtsgeleerde, de Godgeleerde,
de Starre-kundige , de Philofooph , de Stook-kundige enz. en zoo al-

les vervolgens. Niet eenjota , niet een titteltje zal \<in de zaaken afgaan,

dat niet alles zal volkoomen werden , doordien het den Vader alleen toe

komt.
Indien wy ditgelooven, zoo zullen wy 't hebben : want door het ge-

loove zullen wy daarnaftreeven. Doch gelooven wy 't niet, zoo iï ree-

ven wy niet daarna, en alzoo werd niet met al uit, en wy kunnen niet

als liegen en bedriegen , dat zyn onzekonften. Maar indien wy echter

onzen Vader gelooven , en vaft ftellen, dathy de Wysheid is, en dat

'er niets anders van nooden is, dan dat alles opgewekt werde uit den flaap,

zoo zullen wy het alleenlyk opwekken.

't Is eeveneens , als iemand diefiaapt, die is als dood , fchoon alles

in hem legt , beide leeven en wysheid $ doch het opwekken maakt , dat

het openbaar werd. In dusdaanigen fiaap werden wy nu gebooren, en
wy waffendaar inop^ doch daar uit moeten wy opgewekt werden , zoo
fpruit uit ons wysheid en weetenfchap , gelyk alle groente uit het veld
door den Zoomer , en op de bergen naden Winter.

Voorts dient geweeten van het Engelfche vernuft in ons. De menfch
heeft een ziele.nu is de ziel verfcheiden van het licharmhet lichaam ftaat in

het dierfche vernuft , en dat gaat het lichaam aan. Althans weet gy , dat

de dieren gulzig , nydig , moorddaadig enz. op malkanderen zyn 5 en
dit is niet engelfch , maar beeftachtig of dierfch. Dienvolgens, de menfch
die van deezen inborft is , die is dierfch en niet engelfch.

Maar dit is engelfch in de dingen : De menfch zal zyn lichaam in

zyn vernuft niet gebruiken j, als alleen wat aangaat om zyn noodzaake-
lykheid te weeten. Wyders is de ziele in hem , dieblyfteeuwiglyk -.

qeeze ziele heeft het vee niet, diemoet de menfch voor hem houden
$

noch zy werd ook niet krank, de dieriche werd alleen krank , maar de
engelfche niet •. want een iegelyk menfch heeft twee wysheeden, eene
engelfche en eene dierfche $ zyn wille ftaat , in welke hy wil.

Nu zal ik verders het dierfche vernuft aanwyzen , naamelyk , van
wien het is af gekoomen. Daar is een vernuft in alle dingen, hetwelk
de voogelen , koeyen en menfehen hebben. Desgelyksishetookinde
dwaal- en andere ftarren , in de lucht, deaardeen het waaterj hierom
komt uit haar de dierfche natuur , en de liefde tot de dieren en tos: het

fchepzël Want een hond en een menfch, een koe en een menfch voe-
gen zich te zaamen , gelyk by gelyk van natuure : Want daar zyn ze een
gedierte, eneeven het zelve

5
gelykerwys.een menfch , nade ziele, een.

en 't zelve met de Engelen is, en werd als de Engelen : Alzoo, naden
lichaame , werden en zyn wy gelyk de dieren , en daarom leeveh wy
ook als de dieren , een iegelyk menfch heeft het zyne , dat met de;

dieren kan vérgeleeken werden. Dit /dierfche vernuft is wel te ken-
nen , en teverftaan: Want zy zyn den Slag of Beroerdheid onderwor-
pen , zommige menfehen ook 3 zy zyn de Vallende ziekte onderwor-
pen , zommige menfehen ook $ zy zyn de Darm-pyn onderworpen

,

zommige menfehen ook , enz. en aldus vervolgens vind gy in alle din-

gen, dieren en menfehen te zaamen , met allerhande gebreeken der krank-

heeden , als meede vaneeten en drinken, en oojk diergelyks in het ver-

nuft. Hierom is onze voorneemen om het dierfche vernuft ter deege te

ontdekken.

Het
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Het Engelfche vernuft is in Adam ingeftort , en komt door de geboorte

aan ons Desgelyks , zoo weet ook van het dierfche vernuft dier dingen

,

die van geen dierfche natuure zyn , als van de heemel , de lucht, het

aardryk , vuur en waater , wat in de zelve verftand en vernuft geheeten

werd • naamelyk , dit is het vernuft in de aarde, dat ze toaareboomen,

loofen gras geeft. Doch , hoe komt echter het dierfche verftand der vier

Hoofdftoffeninons? Aldus: In den heemel is het vernuft, en het dier-

fche verftand : dat is , het leeven , het beleid, hecvoedzel enz. des

dierfchen verftands is in den heemel en komt uit den heemel, en het

werd daar in onderhouden ,
gelyk het lichaam van het aardryk.

Indien gy nu den oorfprong des Engelfchen en dierfchen vernufts ver-

ftaanhebt , uit wien het de menfch heeft en wat hy heeft, dat is, op

wat wyze het in hem is , en hy uitterlyk als in een fpiegel kan zien , hoe-

<hanig zy beide in denmenfche leggen en zyn : zoo zyn we nu verders

gehouden om te fchryven , hoedaanigzy zich in denmenfche openbaa-

ren
Dewyl nu de menfch zulk eenengelfch en dierkh vernuft heeft, zoo

weet dan , datzy beide met hem öpwaiïen ,
een iegelyk metzyrt weezen

en aart t echter onweetende en ongevoelyk voor den menfche, tot dat zy

opgewekt, werden.

Doch. nu zal ik vefmêlde-tt ; wat zich zeiven komt op te wekken ,

dat is, hoedaanig de kdrfften tot onsk-oortien, hoe wy zeleeren , en

door wat middelen

Nu is die zelve kracht indiervoegeh uVtgeftarnte , als de hitte in de

kooien , het zyn dieren , en zyn de boovenfte dieren
; want gelykerwyé

op aarden wolven en haazenloopen , alzoö ook in den heemel. Nu. heb-

ben zy macht over het dierfche verftand , gelyk de H. Geeft over het

verftand der zielen. Want elk deel heeft zyn byzonder verftand, zynen

byzonderen God en Geever-. Dus heeft het vee haaren dierfchen God,

dat is het Firmament , [ of Uitfpanzel des heemels.] De ziele den eeuwi-

gen God , dat is , den H. Geeft. Derhalven, door deeze twee weegen

lult gy myn fchryven verftaan . zoo van den oorfprong des dierfchen

verftands, als van den oorfprong des zaaligen verftands.

Want het dierfche verftand moet eeven zo veele aanvoerders hebben ,

alsde ziele -. hierom ook den heemel en de H. Geefl

Nu hebben zy alle beide eenen verleider , den Duivel en de luyig-

V.eid • dat is onervaarentheid , dat is domheid. De Duivel raakt de

v.ele' de luyigheid raakt het dierfche verftand : een iegelyk heeft een

aoede ervaarentheid in zich zelyen , ontrent beide die zaaken , van

^Tot dus verre gaat de eigene verklaaringe van Paracelfus , vandcfwaa-

re Wysheid en de vooraangetrokkene punten. Ik moet echter rtöch in

twvfel ftaan , of wel eenen begeerigen en den grond navorfchende Lee-

-rex die des Mans fchriften zelfs niet heeft noch bekoomen kan, door

deeze weinige uittrekzelen een volkoomen genoegen is gegeeven. Der-

halven zal ik liever , tot een proef der Paracelfiiche fchriften ,
noch

een eeheele verhandelinge uit zyne werken hier by voegen , om daar uit

eeniezins na believen , de volkoomene uitvloeyinge of gantfchen zaa-

menhang zyner fchriften , een weinig te kunnen af neemen. Deeze nu

ftaat in het tweede ftuk zyner werken.

§. XXI.
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§. XXI.

SEC^ETU M MAGICVM
Of

Wonder-konflig Gebeimfluk Van Tlieopbrafïus 'Paracelfus.

OF fchoon de aloude Philofoophen door langduurige moeyte en

navorfchinge , den gouden Philofoophifchen fteen dikmaals gevon-

den , en daar door zomwylen zeer hoogekenniiTe verkreegen hebben
5

als naamelyk , dat 'er iets hoogers , dat de Natuur ftaande houd * zyh

moet} gelykerwys ook deeze hunne meeninge van de Natuuc, veelvou-

dig en wonderlyk befchreeven is 5 -dewylzy echter hef hoogfte Middel-

punt ( centrum ,
) daar alle de Omkringen uit genaak en gevonden moeten

werden , niet gekent hebben 5 maar al hun fchryven en werk twyfelach-

tig , en uit de omdraayingen der Hooïd-ftoiïen- ( ex circulatianibvs elemen-

torum') uitgevorfcht , en daar op gegrond is geweeft j nodhVzy hei Mid-
del-punt , veel min den cierlyken Driehoek .{Trigomtm ) die

1

in den Cir-

kel zynoorfprong neemt, niet bereikt hebben 5 en dat nochtans, God
lof! dit eenige Middel-punt en oprfprong alkr dingen, naderhand aan

veele Chriftelyke Philofoophen, en Mannen Gods , als Mo/m- i Esdras

,

Salomo , den goddelyken Hermes, Morienus en andere meer , zich zelven

in den Driehoek des Middel-punts , of Drie-eenigheid der goddelyke

waarheid , geopenbaart heeft, en te kennen gegeeven : 200 vinden wy
uit die Middel-punten een veel. verheevener , fchoonder , en met de
Schaft overeen-ftemmende grond der waarachtige Philofophie* wat ze

ïs, en waar op zegegrondis, waar uit niet alleen de.Philofeopb/fcbeflsetr,

maar ook noch twee Magifche [ of wonder-kpnftige ] fleenen , [ als uit de

Planten en de Dieren] uitgehaalt en beweezen werden. Derhalven be-

hooren alle haare heidenfche Schriften , die den grond of reegel der Na-
tuure niet bereiken , voor niet geacht, en aan de vlammen opgeofTert ce

werden 5 en daar en teegen moefl het verheevenfte boek Sapieutia (de
Wysheid,') welke van den eenigen Geeft Gods uitgaat , uit hec Middel-

punt der Natuure gezocht werden : Hier in is de Grond, .de Waarheid
ende de Kennifle aller dingen ; doch ze moet alleen door een deemoedig
gebed van God werden verkreegen

$
gelykerwys ons Chriftus zelfs leert

:

Zoekt eerft het Ryke Gods, en ook de H. Apoftel Jacobus . Ontbreekt iemand

tvysheid, hy zoek ze by God, die de Fontein aller wysheid is. Dit boek toont
ons voor eerft het groote boek der groote Natuure aan , het welk niet

met inkt , maar waarachtiglyk door den vinger Gods befchreeven en in-

geprent is » uit dit boek behoort een iegelyk de Natuur na te vorfchen

,

maar daar in is zy niet letterlyk j op wat wyze echter dit groote boek te

bezefTen is , leert ons het groote boek derWysheid , dat ons, wanneer
wy daarom bidden , van den Geeft Gods werd ingegooten.

Dewyl wy nu eerftelyk aan de Natuur bevinden , dat een iegelyke zaak,

wat ze is , uit haar beginzel zal en moet gekent werden , zóo moeten
we ook ten eerden den grond der eerftefcheppinge aller dingen zoeken,
en den H. Geeft om een goddelyk verftand aanrpepen , op dat we daar uit

liet waare weezen , en de eigenfchappen , vandevoorfchreevene drie

Magifche fteenen vinden moogen : Over zulks zoo zal ik ten eerften de
fcheppinge , voor zoo veel ze my de H. Schrift ofOpenbaaringe aanwyft,

na het verftand dat my gegeeven is, befchryvenj endaar na op deeze

grond-
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grondveftinge , die drie wonder-konftige fteenen ter needer zettenen
bouwen.

TETRAGRAMM ATON.

GOd is van eeuwigheid geweeft , en de tweede Perzoon der God-
heid is van eeuwigheid gebooreri ) uit den Vader • en uit hun beide

gaat van eeuwigheid uit de derde Perzoon | de Geeft Gods,- alledrie

zyn ze van gelyke macht , in een goddelyk onverdeelbaar weezen,
door het welke alle dingen gefchaapen zyn , en onderhouden werden.

Als nu de opperfte Drievuldigheid Gods , in den goddelyken wyzen
Raad beflooten hadde , de weereld , de Engelen, demenfchen , en in

't kort», de gantfche Natuur voort te brengen 5 zoo heeft God de Vader
door het Woord, als de tweede Perzoon , de dingen gefchaapen , niet

in haar laatfte weezen ; maar alleenlyk de eerfte vermengd-e en verwardeftof-

fe , dat is , de matrix of baarmoeder , daar in alle dè natuuren ofeigen-

schappen der geheele weereld te zaamen vermengt waaren. Weshalven
Tiet ookvandePhilofoophen, en in de H. Schrift afgrond en aarde 3 als

meede een ding , daar in alle dingen verborgen leggen , is genaamt ge-

worden , en de eerfte ftoffe was het waater , waar op de Geeft Gods ge-

fvveefd heeft

Tu deeze Baarmoeder, waar inde Weereld gefchaapen is, zyn onder
'eikanderen vermengt geweeft, de ziele der vier Hoofd-ftoffen , rein en
onrein, goud en zilver, licht en duifternifTe : in en uit deeze Baarmoe-
der , dewelke door het licht Gods omvangen wierd , zynheemelen
aarde , lucht en waater , alleen door hetfat {hetxverde} gefchaapen

j

en door den Geeft Gods , die op de Baarmoeder fweefde, zyn in zes

daagen alle dingen , met de beftendigfte en wyfte fchikkinge, in haar

laatfte [ of volmaakte ] weezen gefcheiden en verdeeld geworden , Licht

en DuifternifTe wierd van eikanderen afgezonderd; en aldus zyn de al-

ler klaarfte zelfftandigheeden , die in de eerfte drie Beginzelenvande

Quik, deSwaavelen'tZout ( Mercurii , julphuris fèfalis ) waaren, tot

de Hoofdftoffe der zonne gezonden , en het Firmament , dat is de va-

ftigheid (of 't Uitfpanzel) genaamt geworden: om dat dit het vaten werk-

tuig zoude weezen , het welk de andere drie Hoofdftoffen draagen zou-

de : Want van het Woord , en in het Woord komt de Eigenfchap

,

ja met het Woord , het welke ,
mitsgaaders zyne t'zaamen-bindinge

,

ook de poorten der hellen niet overwinnen konnen.

Insgelyks ook met het woordje Firmament, komt de eigenfchap
, dat,

booven alle begryp des vernufts , deheemel, die een dunne, lichteen

vermengde ftoffe of Chaos is ,
gelyk een rook, de overige zichtbaare lig-

chaamen der Hoofdftoffen draagen , en onverwrikbaar vaft te zaamen
houden moet : Hetgroffte, 't welk in de eerfte ftoffe der drie eerfte Be-
ginzelen was , is naderhand tot de Hoofdftoffe der aarde afgezonderd ge-

worden.
Aldus is het ook van de Lucht te verftaan , zoo verre als de eerfte

ftoffe tot de zelve bequaam was , zoo verre is dezelve daar toe af-

gefcheiden. Dus zyn ten eerften alleenlyk de ligchaamen der Hoofd-
ftoffen , met haare vruchten , daar zich de menfeh door onderhouden
zoude ,

geftelt : naderhand zyn de ligchaamen der Hoofdftoffen wy-
ders , van eikanderen gefcheiden en verdeeld geworden. En op deeze

wyze is uit het alderhelderfte weezen der Hoofdftoffe van de zonne,

{dementi folis ) de Zon voort gebracht , daar na de Maan , en alle de an-

II. Deel. f dere



138 NAADER VERKLAAR1NGE over de

dere Starren, als boomen en vruchten des heemels, waar door zich de
menfch voeden zoude. Alzoo is ook de aarde , in 't eerft een verdragtig

gemaatigt weezen , zonder vrucht geweeft ; doch ze is namaals gefchei-

deh geworden , alzoo , dat 'er veelerhande gewaden rot voedzel der

menfchen zyn voor den dag gekoomen ,• desgelyks is meede van de an-

dere twee Hoofdftoffen te verftaan 5 en een iegeiyk gewas bracht zyn eige

zaad, en natuurlykelierTelyke.vruchtbaarheid voort
i dat is, alle de li*

chaamen der Hoofdftoffen waaren in 't eerft zonder leeven gelchaapen :

doch naderhand is haar de Natuur, dat is, die leevendige onzichtbaar*

Geeft of qitint-ejfentk , die de lichaamen der Hoofdftoffen te zaamen hou

den , en over haar heerfchen zoude , door den Geeft Gods ingegooten

geworden.

Als nu alle dingen wel gefcheiden , en om in eeuwigheid alzoo te

ftaan , gefchaapen waaren $ heeft God lichtelyk den menfch in zyne
Baarmoeder of Matrix , dat is , in de groote weereld , in 't' veld Dama-

fcona , buiten het Paradys , uit den limbus der aarde, ( dewelke het fyn-

fte weezen , en de limbus van het gantfche geftel des weerelds was , waar-

om hy ook Microcofmus , dat is , kleine weereld genaamt werd ) na zyn
Eevenbeeld gefchaapen , om het getal der gevallene Engelen te vervullen^

en hy heeft hem Adamgenaamt , dewyl de limbus een roode klomp aarde

noch in de H. Schrift, Adam , genoemtwerd; want het woord Adam
,

heet niet een menfch , maar rood $ om dat hy uit roode flyk der aardeis

gemaakt. Dit lichaam was niet zonder leeven , noch ook de menfch zel-

ve 5 maar alleenlyk de ftoffe , in welke de menfch zal geplant werden

:

want de menfch is na het eevenbeeld gevormt $ hierom is de ziel de
[rechte] menfch , en het lichaam de wooninge , waar in de menfch
eeuwiglyk zal woonen , en waar van hy in eeuwigheid niet zal gefchei-

den werden : De ziele nu is als een onzichtbaar goddelyk vuur uit God
zelve , welke in het leeven-looze ligchaam , Adam , uit een ondoorgron-

delyke liefde is ingeftort , en gelyk als hooger als alle Engelen gefchaapen

geworden; uit oorzaake , opdat, zoo de menfch quam te vallen , hy
daarom in zynen val teegens God niet mocht volharden , noch eeuwig-
lyk , gelyk Lucifer , verftooten werden,- maar op dat hy door dit vonk-
jen der goddelyke liefde in de ziele , gelyk als dooreen Magneet na God,
tot berouw , om daar door noch genaade te verwerven , getrokken en
aangeprikkelt konde werden : Want indien Lucifer deeze goddelyke liefde

of dit vuurige vonkje in zig gehad hadde.zo hadde hy ook berouw hebben,

en daar door dan moogelyk gerTade erlangen konnen^zoo dat hy niet voor
eeuwig had behoeven verliooten te zyn. Want God ontfermt zich alleen

over het berouw , en inzonderheid het meefte van degeene, die hem
het aller naaft beftaan , gelyk dan deeze vuurige uit God uitgegaane gee-

flen, ofde menfchelykeziel, het beeld zelve des Allerhoogften is. Dat
echter de ftoffe ofde limbus van dit roode , waar uit het menfchelyke lig-

chaam is gebootzeerd geworden , geenzins een flechte roode aarde

,

gelyk zommige alleen na de letter, verftaan willen , geweeflisj maar
dat dit lichaam uit het heerlykfte mengzel , uit het aller fynfte uittrekzei

van het gantfche zaamenftelzel des weerelds , en uit het middel-punt van

alle de vier omkringen is gefchaapen , kan uit de Natuur genoegzaam be-

weezen werden : doch voornaamelyk hier uit,om dat God den menfch na
zyn eevenbeeld , uit eenen goddelyken , vuurigen , zuiverften , onzicht-

baaren . heiligen Geeft gemaakt heeft , dewelke uit niet gefchaapen , en
in dien oogenblik van God door den aadem was uitgegaan: Wanr zo haaft

hy na zyn goddelyke beelteniffe gebootzeerd en geyormt was , zoo heeft

hy



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. 135;

hy den ^elven rooden leem , den Geeft des leevens in 't aangezicht ge-

blaazen , en de menfch is tot een leevendige ziele geworden , welke
menfchelyke ziele naar God het hoogfle is, in heem el en opaarden.
Dienvolgens is 'er geen twyfel aan te fiaan

, ofGod de Bron aller genaade

en barmhertigheid , heeft de woonplaats of het lichaam , voorditailer

üitneemenfte menfchelyk fchepzel , uit het eedelfte , zuivere en eeuwige
zaamen-mengzel gefchaapen ; en niet uit een gemeen rood ftukjen aarde

,

gelyk veele volgens de letter willen beweeren. Men mocht my echter

teegen-werpen en zeggen , 'ten was wel niet zonder reede , dat het

menfchelyke lichaam , onder de overige fchepzelen , de heerlykfle ftoffe

was 5 doch dit niet teegenftaande, zoo was hy in den beginne maar een

kleen klompje aarde geweeft, en het was Gode moogelyk geweeft , een

heerlyk lichaam uit flechte aarde voort te brengen 3 nadien hy immers de

geheele weereld uit niets gemaakt hadde.

Hier opantwoordeik aldus: Weegens de almachtigheid Gods moet ik

bekennen , dat het Gode wel moogelyk was geweeft, uiteen gemeene
aarde een heerlyk lichaam te fcheppen; maar vermits echter God alle

dingen, en om kort te gaan, de geheele Natuur na de allerwyfte orde ,

en geenzins verward, teegensdeordeder Natuur gefchaapen heeft , en
insgelyks noch de Natuur in een rechte orde onderhoud, ook door de

zelve tot aan het einde der weereld , volgens de Natuur en niet teegens

de Natuur , een Schepperen Vermeerderaar is i zoo is het ten minften

moogelyk , dat hy in defcheppingedesmenfchen , of zyns lichaam's
,

eenigzins teegens de Natuur zou gehandeld , en dat eedele lichaam , uit

de groffte Hoofdftoffe der aarden gemaakt hebben. Ikgeeve wel toe, dat

de gedaante en het aanzien der ftoffe van den limbus , gelyk als een aarde

uitgezien heeft 5 maar daarom is het geen gemeene aarde geweeft ;

maar het aller fynfte weezen van het gantfche geftel des weerelds , is tot

een lichaam te zaamen gebracht , het welk 'eruit zag als aarde: Want
de aarde is een moeder aller Hoofdftoffen , daarom moeft ze voor alle de
overige befwangert werden. Over zulks volgt dan hieruit noodwendig,
dat haare geboorte microcofmus , dat is , een nieuwe ofkleine weereld

moet genaamt werden ,
gelyk zulks een geoefiènd Philofooph be-

wyft.

Terra eft mater elementorum 5 de terra procedunt , & ad terram revertuntur

cmnia. Item poftfeparationem (& imprcegnationem afcendet in coelum , & reverte-

tur in terramfuam , & habebit vim juperiorum & inferiorum &c. Tab. Sma-
ragd. Herm.

Dat is: De aarde is de moeder der Hoofdftoffen 4 uit de aarde neemt
alles zyn oorfprong , en tot haar keert.-? lies weeder. Alsmeede, naar

de affcheidinge en de befwangeringe zal het opklimmen ten Heemel , en

zal tot zyn eigen aarde weeder keeren , en zal de kracht hebben van alles

wat booven en beneeden is.

In 't korte j God heeft alles na de rechte orde in de Natuur gefchaa-

pen, en niets teegens de Natuur , uitgenoomen alleen de eerfte (loffe

;

waaruit naamaals alles geformeerd is, die is uit niet gemaakt 5 waarom
zy ook abvjfus , (of afgrond) dat is de Baarmoeder der weereld is ge-

naamd: of ook het vuur, de ziele, &c. daaruit naaderhand alles gefchaa-

pen is, deeze, zeg ik, is uit niet gefchaapen of gemaakt.

Wanneer nu God uit deeze ftoffe , of uit het waater , daar de Geeft

Gods op zweefde , iets teegens de Natuur had willen fcheppen , zoo zou

hy geen zes daagendaar toe genoomen, noch het een naar 't ander, vol-

cens de nette orde, aan de Natuure voorgefchreeven , gemaakt hebber*;

f £ maar
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maar hadde wel zonder het waater , in een oogenblik , alle lchepzelen

kunnen fcheppen-. doch God wilde geeneGeeften, maat natuurlykefchep-

zelenmaaken: hierom nam hy eerft de kaffe voor hem , waarindefchat

der gantfche Natuur in eenen klomp vermengd was en lag: Dit was het

eeuwige vuur , het welk geen begin noch einde heeft , dat is door den boo-
ven-zweevenden Geeft Gods gantfch wyflyk van eikanderen gefcheiden ,

hetgroove vanhetfyne, het licht van de duyfterniffe , en alles is in zyn
fteede met de hoogfte wysheid geplaatft, als daar het tot den einde toe,

in zyne rechte ordentelyke natuurlyke werkinge blyven , en in alles , den
menfche ten goede , en zynen Schepper tot verheerlykinge, zyn natuur-

lyke plicht verrichten moet.

Als nu Adamboovenmaatefchoon, heerlyk en eeuwig, methetaller-

verheevenfte gemoed der ziele vercierd.en gefchaapen was : heeft God ook
ftraks in den beginne , eer noch het aardryk was , voor hem eenen fchoo-

nen Lufthof, het Paradys in Eeden , teegens hetOoften, geplant 5 en

heeft den menfche uit de weereld genoomen , en in het Paradys gefield ,

doch niet in den hemel, op dat 'er, zoo de menfch moogelyk quamte
vallen , geen beroerte in den Heemel ontftaan mogt. Want God wilde

niet, dat 'er, nadeverftootingevanl/fd/ir , verders een onvreede in den
Heemel ontftaan zoude. Eenen heeft God uit den Heemel verftooten, en
niemand meer $ want hy ftiet den menfche niet uit den Heemel , maar uit

het Paradys weeder in de weereld , daar hy van gemaakt was.

Naademaal nu God ten zevenden daage alle dingen wel van eikanderen

gefcheiden, en van alle zyne fcheppingen geruft heeft, en wyders niets

meer gefchaapen , maar de gefchaape Natuur zelve heeft laaten werken *

en ook Adam nu het getal der verftootene Engelen weeder vervullen zou-

de 5 zoogafGod aan Adam de menfchelyke Natuur en het zaad , in welke

natuure hy eindelyk eenen limbus heeft aangefteld , en daar-'en-booven

heeft hy hem een Baarmoeder , waar in hy het zaad verhoopen zoude , uit

zyn eigen ligchaam gefchaapen. God hadde ook wel genoegzaame ftoffè

van den limbus overig gehad , om daar uit Eva te kunnen formeeren 5 doch
op datAdam zyn huisvrouw des teeerder en krachtiger lief zou hebben,

en aanhangen , zoo heeft hy ze uit zyn eigen ligchaam gefchaapen , op dat

zy beide in liefde en eendragt , gelyk de Magneetfteen en 't Yzer zouden
t'zaamen ftemmen , noch d'een den anderen , als zynde zyn eige ligchaam,

niet zou kunnen verlaaten. Dewylnu Godgeenemenfchen meer fchept,

maar dat ampt, met alle de werktuigen daartoe, aan Adam heeft opge-

draagen, zoomoet hy ook dit ampt volgens den reegel der Natuure ver-

richten j en wanneer hy een menfch teelen wil , zoo moet hy het zaad van

den limbus daar toe neemen , en het zelve in de microcofmns ( ofkleine wee-

reld) en de baarmoeder werpen, op dat het zaad daar in door den Geeft

Gods, die in de moeder zweefd , tot zyn laatfte ftoffe [dat isvolkoo-

mentheid] gebracht, en tot een bequaam menfch geformeerd werde.

En gelykerwys God uit zyne Zitplaats ganfch nietgekoomen is,- maar
alleenlyk door zyn hand , dat is, door zyne almachtigheid, den limbiü

der aarde genoomen , en daaruit den menfch in zyne Baarmoeder ( welke

de groote weereld was) gebootzeerd heeft, en hem echter in zyne Baar-

moeder niet gelaaten , maar hem daar uit genoomen, en in het Paradys

geftelt heeft : Alzoo komt ook de man , Adam , als hy een menfch tee-

len ofvoortbrengen wil , nietganfchelyk in de Baarmoeder, maar alleen-

lyk , zoo verre als zyne macht weegens het zaad reikt $ en gelykals in de

$erftë fcheppinge de Geeft Gods op het waater fweefde , en alies van ei-

kanderen fcheide en formeerde : eeveneens werd deeze Geeft Ook gedraa-

gt



HISTORIE der KERKEN e-n KETTEREN. 141

een in de Baarmoeder der kleine weereld ; dat is , hec heemelfche bloed,

de leevendigmaakende vuurige Geeft , die bootzeerd of veranderd den

limbus of het zaad , in de vrouw , in zyn laacfte weezen en tot een vol-

k men menfch 5 die echter niec in de Baarmoeder der kleine weereld

vft maar hy werd 'er uitgenoomen , en in de groote weereld geftelt.

Alhier kan ik niet nalaaten , om die geene, die waanen dat allezaadalleen-

Wk in de moeder door de natuuriyke blaaze ( veftca ) werd uitgewor-

pen een weinig teegen te fpreeken ;
vermits zulks in de Natuur geen

valsheid kan hebben. Want men fpeurt ook uit de eerfte fcheppinge,

dat alles in 't cerft , aangaande zyn zelrftandigheid is dood geweeft
b maar

dat 'er om de vereeniginge en vermeerderinge voort te zetten , ineen

ieaelvk fchepzel , na zyn aarteneigenfchap ,
een lichaamelyke Geeft,

waar door de wasdom gefchieden zoude , is ingeftort. En nadien de

menfch het eevenbeeld Gods is , en ook zyns gelyken voort brengen

7oude 200 is hem ook in zyne Baarmoeder een zyns gelyke Geeft , dat

k de Geeft Gods, die uit God komt en tot God weederkeert, ingegoo-

ten geworden , op dat hy , en niet [ die Geeften] alleen die van een

flechter ftoffe zyn (hoewel zy weegens hetleeven, gelykookaande

Iroote weereld, noodzaakelyk zyn ) den menfche in de moederfor-

meeren en beelden zoude 5 welke Geeft in de moeder der kleine weereld

fweefd en aan geen ander fchepzel meede gedeeld is : over zulks be-

hoorden waarlyk de vrouwen tot geene onbetaamelyke onkuisheid mis-

bruikt te werden , weegens den Geeft Gods, die in de Baarmoeder fweefd:

En dewvl deezen Formeerder en Geeft des menfchelyken zaads , ander-

7 ins het fchepzel des kleinen weerelds alleen heeft 5 zoo zyn alle andere

beelten-ffen , de den menfche gelyk fchynen te zyn ,
en echter niet in

de kleine weereld gebooren werden , noch zyn zuiver menftruum C of

kracht ï hebben . fchoon ze wel na het lichaam menfchen gelyken

,

nochtans geheelyk zonder ziele : gelykenvys 'er dan eenige Reuzen zyn

peweeft die wel uit een mannelyk zaad, maar in een vreemde moeder

Seteelt waaren. Want , wanneer een vreemde dierfche Baarmoeder,

hec menfchelyk zaad met luft ontfangt , zoo werd een menfchelyk li-

chaam daar uit , het welk gemeenlyk een vreemt teeken aan zich heeft.

Gelvk de fcheppinge des heemels ende der aarden niets is geweeft
,
als de

eerfte ftoffe , een vermengde verwarde klomp ,
de waarachtige Baarmoe-

der der groote weereld , dewelke omringt was met het licht Gods
5

al-

7oo is ook de weereld, die uit deeze Baarmoeder des menfchen , datis,

des kleinen weerelds is gefprooten, met het eeuwige omringt , dat is,

met de eerfte ftoffe , of het waater booven het Firmament :
Deeze vrouw

nu is hier na de kleinfte weereld , en de Baarmoeder van alle de volgende

menfchen Zynde omvangen met de groote weereld, eninhaareigen

hand Als nu de menfch in de hoogfte gerechtigheid en onnoozelheid

,

met lichaam en ziele , eeuwig voor God leerde en met een zeer yerheeve

«rvsheid enverftand, en het alleruitneemenfte kleinood der ziele, boo-

ven alle andere fchepzelen , lichaamelyke en geeftelyke van God be-

aunftigt wierd, en hy tot een Opperheer over de geheele Natuur geftelt

was geworden 5 behalven dat hy den boom der kennifle van .goed en

fluaad bv eeuwige ftraffe myden moefte p zoo heeft Lucifer , als een eeu-

wig wand Gods , onder de zyne den menfche dusdaanigen groote eere en

Teluk misgunt , en als een duizend-konftenaar op allerhande middelen

ledacht hoedaanig hy in weerwille van God , den menfche van'de lief-

de Gods zoude afwenden , en hem in groote ongenaade en het eeuwige

verderf ftorten 5 doch hy koude hier toe geen beeter middel vinden
,
dan
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dat hy ze tot ongehoorzaamheid , en een eeuwige hoovaardye , (die

hem ook zelven uit den Heemel indeHellegeftooten heeft) bracht,

dorft echter in 't eerfte zich in zyn eige geeftely ke weezen zoo bloot niet

vertoonen , uit vreeze , dat men hem kennen, en geen geloof geeven

mocht: over zulks zocht hy een natuurlyk hulpmiddel, het welke uit-

ter maaten liftig was, om daar door zyn voorneemen uit te voeren, op
dat de menfch meenen zoude , dat hem het natuurlyke middel plaatze

verleende $ en ook op dat dezelve hem in andere dingen dies te lichte*

geloof zou geeven , en hy hem alzoo ten laatften bedriegen mocht : En
als hy zag , dat de flange fchoonder en liftiger was, als alle andere die-

ren , enzyonderden verbooden boom haare woonplaats hadde , zoo is

Lucifer , met bewilliginge der flange , in haar gefloopen , en heefruit

haar tot Eva, en niet tot Adam gefprooken , brengende haar door looze

bedriegelyke woorden , tot den beet des appels , fchoon zy hem echter

teegen fprak. Maar dewyl zy zulk? niet deede , zoo als haar in den-grond

bewuft was , en het woordje mïjfchien , fraay twyffelachtig , daar by

voegde ,
[zeggende] miflchen zult gy den dood fterven; zoo nam de

Duivel verders geleegentheid tot zyn loosheid en bedrog , zeggende ter-

ftond daar op 5 dat zy altyd groote heerlykheid en macht zouden hebben,

ende den Goden gelyk werden : Aldus geloofde zy de (lange, als het

verftandigfte dier , haar inbeeldende, dat ze niet liegen konde -. dewyl het

nu die verftandige flange fprak , zoo ftond het haare groote hoovaardye

,

dat zy Gode zoude gelyk zyn , en aan niemand behoefde onderdaanig te

weezen,zeer wel aan ; en in diervoegen,uit een eigene hoovaardye f waar-

toe zy van den duivel , door de flange, opeen bedriegelyke wyze ge-

bracht was , overtrad zy het gebod Gods en at van den appel : Zoo haaft

zy nu van den appel gegeeten hadde , heeft zy op ftaande voet kennifle

des quaads verkreegen , Godsgenaadeverlooren, en in de liefde Gods
beginnen te wankelen : Dus heeft ze ook naderhand op een bedrieglyke

wyze , door valfchheid en een boosaardig gemoed , Adam , haaren eige-

nen man , vervoerd , en tot den appel-beet , en 't verbreeken van Gods-

gebod bepraat : Want gelykerwys Eva bedroogen wierd , om dat zy
meende dat de flange , als het verftandigfte dier , tot haar fprak , en zy
dezelve daarom opvolgde ; eeven zoo wierd Adam weederom van Eva
bedroogen , doordien hy waande , dat zynoeh die voorgaande genee-

eenheid en liefde tot God en hem hadde, dat zy hem tot niets quaads

zoude raaden 5 wanthy noch geen quaad kende noch wift. Het bequam

hem echter zeer flecht , enhyzagnamaals wel , dat niet de eerfte Eva,

maar de door den Duivel vergiftigde Eva hem dit geraaden hadde.

Als nu Adam Gods gebod gebrooken hadde , en door hoovaardye in

ongenaade gevallen was 5 zoo heeft hyaanftonds alle de gunden Gods r

mitsgaaders de onfterffelykheid verlooren , en zich des eeuwigen doods

en gevaars deelachtig gemaakt ,• en die goddelyke groote wysheid en lief-

de is in zyneoogen verdonkert geworden 5 daar en booven heeft niet al-

leen hy, maar ook het gantfchegeftel des weerelds, de eeuwigduurent-

heid en onfterffelykheid verlooren, en den doodelyken eeuwigen vloek

op haar gehaalt , hoewel zulks geheel teegens de natuur was. Doch de-

wyl God , de Waarheid zelve gefwooren hadde , dat dit alles tot een

ftrafTe gefchieden zoude 5 zoo moeft het aldus gefchieden , niet uiteen

natuurlyke orde,maar om des Woords wille : en op dat moogelyk Adam
niet zyne hand uitftrekken , en van den boom des leevenseeten mocht,

waar door hy eeuwig had leeven kunnen , zoo ftiet hem God uit het Pa-

radys weeder in de weereld , daar hy van gemaakt was , leggende voo?
het
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het Paradys der Cherubim, en wel met vuurige blinkende fwaarden* om
den ingang tot den boom des leevenstebevvaaren , opdat 'er niets dat

bevlekt Wds , quam in te gaan , 'ten waire dan , dat het voorheene wel
gezuivert was , door die twee Cherubim, en haare vuurige zwaarden

;

dat is , door geloove en hoope , en een brandende liefde,jeegens God den
Allerhoogften , dewelke ook met fchoone vuur-vlammen, dat is, met
Chriftelyke werken moeten verciert zyn , en te vooren wel beproeft

:

Als dan is my uit enkel genaade geoorloft de vruchten van den boom des

leevens in 't Paradys , dat is , het dierbaare bloed Jefu Chrifti , waar
meede de boom des H. Kruices verciert is , heilzaamelyk te genieten , en
daar door vervolgens weeder met Chriftus in 't Heemellclie Paradys

( daar Adam en Eva in 't eerft in geweeft zyn ) te koomen. De weg ech-

ter om daar toe te geraaken , is zoodaanig verward en duider , dat het niet

moogelyk is , weegens haare hoogten en andere ongeleegentheeden , om
daar by te koomen. En dat zommige waanen , nadien het niet te vinden

is, zoo tnoeft het door den Zondvloed verftoort zyn, daar op zegge ik

tot beide , neen : en voor eerft zegge ik dat het Paradys noch in zynen
ouden ftaat , en geenzins verftoort is : dit werd beweezen uit de H.
Schrift , doordien Chriftus , veele honderd jaaren naden Zondvloed

,

aan den ftam des H. Kruices, tot den moordenaar gezegt heeft; Heeden
zult gy by my in 't Paradys zyn : daar konde niet van het Heemeliche Pa-

radys gefprooken werden , vermits Chriflus de eeifte menfch in den

Heemel is geweeft , en de Heemel door hem aan de nakoomelingen geoo-

pent is : Chriftus voer ook eerft veele daagen daar na ten Heemelj dienvol-

gens konde hier door geen heemelfch , maar een aardfclt Paradys verftaan

werden. Daar en booven is noch een andere bevvysreede • Chriftus daal-

de ter hellen , en verlofte de lieve Oudvaders : Nu heek hy dezelve , ge-

lyk de Schrift vermeld , eerft in zyn Heemelvaart met zich gevoert : Et

fecum duxit captum captivitate capüvos , en heeft de gevangenifTe met zich

gevangen genoomen : Doch , waar zyn zy dien ganfchen tyd tot hun
opvaart geweeft? In den heemel niet , ook in de helle, voorhelle , noch

op aarden niet : derhalven zullen zy in het aardfche Paradys , tot haar

opvaart moeten gewacht hebben :waar uit dan bewysbaar is , dat het Pa-

radys , ten tyde van het lyden Chrifti , noch is voor handen geweeft.

Doch indien echter nu noch iemand zeggen wilde: Het Paradys konde

na de Heemelvaart wel verftoort zyn geworden , zoo dat het althans niet

meer in weezen was; Daar op vraage ik : waar zyndannuEnochenEli-
as , die noch niet geftorven , eneevenwel ookinde weereld niet zyn,

doch echter zullen weeder koomen op der aarden, om den Antichrift

teegen te fpreeken 5
gelykerwys dan eenige Kerk-Leeraaren het zelve

van Johannes den Eüangelift gevoelen. Vooreerft kunnen zy niet looche-

nen , dat deeze Mannen lichaam en ziele noch by eikanderen hebben

,

en niet geftorven zyn. Doch zy zullen teegenwerpen en zeggen: Daar
ftaat gefchreeven , dat zy met lyf en ziele zyn ten Heemel gevaaren

j

dienvolgens meenen zy niet, dat zy op een andere plaats zyn. Hierop
antwoorde ik aldus : dat het woordje heemel , alhier niet na de bloote

letter teneemenis, en dat niet het heemelfche Paradys, maar het aard-

fche moet verftaan werden ; oorzaake , om dat 'er niets bevlekts in het

Ryke Gods kan noch zal ingaan , maar allenlyk zielen, die door het .

bloed Chrifti wel gereinigt zyn : En nademaal nu het lichaam zich door

den tydelyken dood , en door de fcheidinge der zielen ende des geeftes

reinigen moet $ gelykerwys alle menfchelyke lichaamen opgelegt is,

zoo kan niet toegeftaan werden , dat zy in 't Heemelfche , maar wel,
dat
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dat ze in 't aardfche Paradys moeten zyn, totdebeftemdetyd.toe, in

welke zy alhier zullen weeder keeren , en nademaal zy weeder zouden
koomen , konden zy geenzins in den Heemel weezen 3 want uit die

twee uitterfle , den Heemel en de Helle , keert niemand weeder $ maar

wel uit de middel-plaatzen , als het aardfche Paradys, en het helfche

Vagevuur. Hier uit volgt dan, dat het aardfche Paradys, noch heedens-

daags in zyn oude ftaat is ; doch , in wat plaatze het zelve zy; zulk9

behoeft niemand zich te onderneemen , omhetindeeze weerelduit te

vinden , want de H. Schrift zegt , gelyk by Efdras te vinden is: Gy
hebt in het Paradys geftelt , welke Luithof die geene is, dien uwe rech-

terhand geplant heeft , eer het aardryk was. En Geit. x.Üaat aldus ge-

fchreeven : Ende God de Heere heeft in Eden teegen 't Ooftën, aan 't

Paradys , eenen luftigen Hof geplant van den beginne , en heeft den

menfche daar in geftelt; uitdeeze woorden blykt klaar, dat Godin de

fcheppinge , het Paradys voor de fcheppingedesaardryks , niet in den

beginne, gelyk Heemel en Aarde , maar voorden beginne. "Is het nu

voor de aarde geweeft, zoo kan het niet op aarden zyn ,« het zal derhal-

ven een andere plaats , een middel-plaatze , tulTchen ons , het Aardryk

en den Heemel, en een fchoonland ( waarom het ook een Lufthof ge-

noemt werd) moeten weezen : Voorts , indien het Paradys op onze

aarde zoude zyn ; waarom maakt dan Goduitdrukkelyk een onderfcheid

tulTchen het Paradys , en ons op aarden , ontrent zyn weezen (fubjlan-

tie~) in het welke het geleegen was : [ want aldus fpreekt de H. Schrift]

Ende God dreefAdam uit het Paradys, en liet hem op der aarden , daar

hy uitgekoomen was , om dezelve te bouwen.

Indien nu het Paradys van de gemeene aarde is afgezonden: , en een

andere plaats , aangaande zyn iloffe; zoo kan zich niemand ondernee-

men , het aardfche Paradys te vinden ; inzonderheid , dewyl het ook
noch eeuwig is, en geenzins vervloekt. Want de aarde, waar uit de

menfeh gemaakt is, is vervloekt geworden.

Dewyl wy dan nu vervloekt, en weegens de zonden onrein en fterflè-

lyk zyn ; zoo werden ons onze oogenverdonkert, zoo dat wynoch de

vreugde des Heemels , noch de pyn der Hellen , noch ook het aardfche

Paradys zouden zien of gevoelen , veel min, de vrucht van den boom
des leevens , genieten kunnen , 't en waare dan door toeiaatinge der wach-

ters des Paradys , dat is, derCherubim, ende des eeuwig glinfterende

zwaards ; dat is , 't en zy wy tevooren wel gewaapentzyn, met het

waarachtige geloove en de hoope op Chriftus , endaar beneevens met
de brandende liefde , met vuurvlammenof goede werken verciert: En
als dan konnen wy ook in dit leeven geeftelyker wyze in onze gemoede-

ren wel zien en bezeffen , hoe machtig het Ryk der Uitverkoorenen, hoe
verfchrikkelyk en ellendig het ryk der verdoemden , en hoefchoonen
vermaakelyk het aardfche Paradys , en hoe zoet en ÜefTelyk de vrucht

van den boom des leevens zyn moet.

Wanneer wy daar en teegen door onze zonden verdonkert , in de dui-

fternis woonen , en zonder het waare licht wandelen, het welk een ie-

gelyk menfche verlicht , en niet uit God weedergeböoren werden,

maar in onze doodelyke zonden voort vaaren , zoo konnen wy zeer

befwaarlyk de vergankelyke , tydelyke en vervloekte dingen zien en on-

derfcheiden; en dienvolgens noch veel minder, diefchoone,, vermake-

lyke en eeuwige plaatzen , waar in Gods Uitverkoorene hunne woonin-

gen hebben. Hierom onderwinde zich niemand , na de gemelde fterk-

te des Paradys te zien , ik zwyge , om de plaatze zelfs te vinden , en

van
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van de vruchten des eeuwigen kevens te eeten ; maar veel liever doe hy

voor eerft zyn beft, om dusdaanigen wooninge van God te verwerven,

en daar na .zal hy het Paradys haaft vinden.

Het is reeds vermeld , hoe dat Adam , 0112e lichaamclyke vader , zoo
ichrikkelyk de groote genaade Gods, mitsgaaders de goddelyke wysheid

door ongehoorzaamheid uit hoovaardye verloorcn heeft , eninteegen-

deel den kern aller boosheid in den appel heeft gegeeten
5 waar door de

goddelyke wysheid en liefde voor hem verduiftert is geworden , enhy
daar en tee^en den vloek des eeuwigen doods heeft op zich gehaalt.

Nu hadde Adam en zyne kinderen 'm deezen vloek ook eeuwiglyk bly-

ven moeten : Doch , dewyl Adam noch een klein vonkje der goddelyke

liefde in zich hadde verborgen leggen, zooishy daar door, gelykals

door een magnetifche kracht aanffonds na den vloek tot erkentenifle zy-

ner zonden , en tot een kinderlyke vreeze en berouw jeegens God aan-

geprikkeld geworden 5 waar door hy dan ook by God , den Bron der ge-

naade , weederom öarmhertigheid verkreeg ^ alzoo , dat zich God over

den berouw-hebbenden menfche , weegenszyneevenbeeld , deeedele

ziele erbarmde , en 't allereerft de flange , als het middel tot den val

,

vervloekte , dat zy op haaren buik gaan en aardeeeten moeft $ hierna

leide hy ook Adam en Eva op , dat zy aarde zouden werden , van welke

zy genoomen waaren , in 't zweet haars aangezichts haar broodeeten ,

en met fmarten haare kinderen baaren zouden 5 ook zoude de aarde om
haarent wille vervloekt zyn , en zy eindelyk den bitteren en tydelyken

dood fterven moeten , en weederom in haare moeder de aarde gebracht

werden , op dat daar door haare bezoedelde lichaamen weeder verbee-

tert en gereinigt wierden. Op dat echter de ziele ook weeder gereinigt

wierd , "en als dan het gereinigde lichaam zich ook weederom met de ge-

reinigde ziele vereenigen mocht 5 zoo heeft God aan Adam belooft,

dat uit het zaad der vrouwe iemand zoude gebooren werden , die de flan-

ge Lucifer , haaren verleider , den kop vermorzelen , haare ziele uit zy-

ne macht verloffen , en weeder reinigen zoude1
. Aldus is de tweede Per-

zoon der Godheid, de Zoon Gods, het Woord des Vaders, de Midde-

laar en Verlofler onzer verdoemde zielen geworden, als die van den Va-

der belooft was , en dooreenonuitfpreekelyke verborgentheid van den

Heemel is nedergedaald,en uit den H.Geeft in de zuivere.kuifche.van God
daar toe verordineerde en uitverkoore maagd Maria onrfangen geworden •

waar door God zich dan met de menichheid vereenigt heeft , en een waar-

achtig God en menfeh op deeze weereld gebooren is. Deeze was de be-

loofde Meffias en Slangen-treeder , die onze lchulden betaalen wilde ; die

ook door een meenigvuldig lyden en groote fmerten , zich eindelyk aan

het hout des H. Kruices , voor onze zonden, aanzynenHeemelfohen

Vader opgeoffert , en zyn onfchuldig bloed vrywillig voor de gantfche

Natuur vergooten heeft 5 en hier door alle verdoemde zielen , die alreeds

in de Voorhelle zaaten , en echter aan de belofte geloofden , als ook alle

de andere zielen , die na deeze bloedige offerhande , op den VerlofTer

haar geloove veftigden , en zyn woord hielden , door zyn bloed heeft af-

gewaffen en gezuivert , en doorzynopftandingeen Heemelvaartinhet

Paradys gevoert^ door welke hy ook ons weederom verryzende gemaakt,

den Heemel geoopent , en de menfehelyke Natuure met de Godheid ver-

eenigt heeft j ja hy heeft ons voor den ftoel Gods behouden , zuiver

en verklaart gemaakt , en met zich tot in den Heemel opgetrok-

ken.

Aldus is die vervloekte menfehelyke ziele , door het bloed Jefu Chri-

II. Deel. t fti,
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fti , van den eeuwigen dood en vloek weederom verloft , van alle onrei-

nigheid gezuivert , in haare onnoozelheid herftclt , en met den heemel-
fchen Vader vveeder verzoent geworden.

Dewyl echter het ligchaam door den Geeft ook fterfTelyk geworden

,

en van den vloek noch niet ontflaagen was $ derhalven , op dat de op
nieuws geheiligde ziele niet eeuwig in een bevlekt onzuiver ligchaam be-

hoefde te woonen , of van het zelve moeftafgefcheiden zyn$ zoo ge-

bruikt God dit middel , dat de eigene Hoofdftoffen der meniclien , on-

der eikanderen zelve , in het lichaam van den limbus , teegens de Natuur

eenen ftryd aanheffen , en door haar geftarnte aangefteeken zynde , mal-

kanderen zelfs moeten verftooren $ alzoo , dat de ziele , die inleen
verbrooke ligchaam woonen kan , zich in het ligchaam des limbus weeder
fcheiden kan : De ziele nu, dewyl zy alreeds verlof! en gereinigt is , in

het Vagevuur des bloeds Chrifti , en indien ze zich niet weeder bezoe-
deld heeft * werd opgenoomen in het heemelfche Paradys , en de be-

vlekten ook in haar behoorlyke plaats. En gelykerwys de ziele haar Va-
gevuur in het bloed Chrifti heeft , alzoo heeft het lichaam zyn Vagevuur
in den limbus der aarde 5 daarom moet het tot zyn eerfteftoffe , dat is,

tot den limbus der aarde , (daar het in den beginne uit gemaakt was ,)
door de verrottinge weeder gebracht werden $ welke ftoffe naderhand,

ten jongften daage , door heteeuwige vuur gereinigt zynde , weederom
tot zyn eerfte vleefchelyke , taftelyke , Chriftelyke en eeuwige lichaam,

zoo als de Zoon Gods na de opftandinge der menlchheid hadde , gebracht

2al Werden 5
gelyk Paulus zegt : Seminatur corpus animale,fiirgit corpusfpiri-

tuale : dat is , Een dierfch ligchaam werd gezaaid , en een geeftclyk lig-

chaam ftaat weeder op. Alsdan zal de gereinigde, verlofte, en eeuwige

ziele, zich over haar ligchaam , dat ook gezuivert, verklaart en in zy-<

ïien eerften ftaat herfteltis, verheugen, en zich met het zelve weeder
vereenigen , ook door het aanfchouwen Gods helder en verklaart ge-

maakt zynde , in het nieuwe heemelfche Jeruzalem ingaan, alwaar ze

zich met God tot in der eeuwigheid vervroolyken zal ,' zulks echter

werd alleenlyk van deuitverkoorene verftaan : WantdieinhetKoning-
ryke Gods poogt in te gaan, die moet te vooren met het ligchaam in zyne
moeder weederkeeren , en daar in verfterven , waardoor hy alsdan eerft

een eeuwig leeven verkrygt. De ziele nu , die uit gegaan is , indien ze niet

voor eeuwig wil dood zyn , moet weeder in haar Moeder , in God in-

gaan , haar alleen tot hem wenden , en met hemfterven; als dan ver-

krygt de menfch daar door een eeuwig , dat is een zeegenpraalend leeven,

om allerhande weereldfche en duivelfche aanvallen te overwinnen 3 als*

dan werd ze door het bloed van Chriftus gereinigt, en eindelyk weeder
vry gemaakt, gelyk Chriftus zelfs zegt: Wie met my leeven wil,

die moet ook met my fterven , op dat hy door het eeuwige vuur , tenjong-

den daage gereinigt zynde , weederom eeuwig leeven mag.

Gelykerwys nu de menfch de onfterffelykheid , mitsgaaders de eeu-

wigheid weeder verkrygt , door 't middel van weederom in zyns moeders
ligchaam in te gaan , en dathy daardoor weeder vernieuwt en weeder-
geboören werd , en zich van den vloek ontlaft 5 alzoo moet ook het

gantfche geftel des weerelds, ofdegrooteweereld , omdeeeuwigduu-
fentheid te erlangen , weederom in haare moeder, daar zy uit gemaakt
is, inkeeren, daar in verfterven, en tot haar eerfte ftotTè, vermengden
klomp , afgrond en aarde weeder gebracht , en daar door weedergeboo-
ren , en eeuwig gemaakt werden 5 alwaar dan alle natuurlyke geheim-
ftukken een einde hebben , en onze natuurlyke fchat aan den Almoo-

gen-
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genden God , als den oorfprong en bron aJ Jer fchaeten , weederom werd
opgedraagen , en de heemelfche zonne beginnen zalzynfchynzelvan
zich te geeven.

Nademaal nu op de fcheppingc der garufche Natuur , haar val, en
daar op de vloek is gevolge , doch eindelyk ook baare verloffinge en wee-
dergeboorce , voor zoo veel ons van den Allerhoogften door de H.
Schrift , Moyfes en Efdras geopenbaart is , en tot noodzaakelykheid be-
kent gemaakt en geleert werd ; zoo bevinden wy daar uit voor eerft , dat
God om des menfehen Wille , alle.dingen eeuwig heeft gefchaapen, en
dat hy dezelve ook weederom , om des menfehen wille, deverganke-
lykheid onderworpen heeft , niet uit de Natuur , maar weegens het

Woord , het welk de Almachtige God de Natuure tot een ftraffe gefwoo-
ren en opgelegt hadde.

Dewyl dan God den menfche zoo uittermaaten heeft liefgehad, dat

hy hem de twee hoogfte middelen , waar door de ziele en 't lighaam wee-
derom tot de eeuwige ,

geeftelyke en zuivere hoedaanigheeden koomen
en gebracht werden , gefchonken heeft ,• zoo heeft hy ook het minfte

geenzins willen vergeeten , dat is , het tydelyke rampzaaligeleeven$

( het welke de menfeh tot ftraffe , onder een geftaadig worftelen en ftry-

den in het verderffelykligchaam , numetdeeze, dan met geene ziekte

en zwaarigheid toe brengen moet 5) maar heelt noch wel aan den men-
fche alle de andere natuurlyke ligchaamen onderwerpen , en de macht
om dezelve beftendig en volkoomen te maaken , vergunnen willen

:

( doch een iegelyk na zyn aard.) Want uit metallen kunnen wel vafte me-
tallen , doch geene menfehen gemaakt werden -. maar een iegelyk kan
wel verbeetert werden in zyn eige natuur , en daarom kan de menfeh
met alle natuuren vereenigt werden, „ door dieii de gantfche volmaakte

Natuur , en het weezen der geheele groote weereld in hem verborgen

legt : en by aldien den menfche het flerven , en een zeekere bepaalinge

,

weegens de zonde , niet opgelegt was ; zoo was het moogelyk en natuur-

lyk , doorliet Hout des leevens (lignum vita} het lighaam der kleine

weereld , in een eeuwige gezondheid te bewaaren j doch nu moet de
Natuur voor het Woord en de Wet Gods , met recht wyken. Weshal-
ven dit verheeve genees -middel , zyn kracht niet hoogerof verder in

den menfche toont , als alleen om alle ziekten , daar de menfeh zelfs oor-

zaak van is , en waar door hy zelfs zyn beftemde einde verkort , geheel-

lyk en in den grond te geneezen , en verders het lichaam in de uitterfte

gezontheid , tot aan zyn bepaalde tyd te houden. Enditgenees-middel

maakt niet alleen den menfche gezontenryk, maar, ( gelyk uit veele

plaatzen der H. Schrift kan beweezen werden , ) wanneer het in de

waarachtige vreeze Gods gebruikt werd, komt het ook den menfche nog
verheevenergaavenmeedetedeelen: alsnaamelyk, dat hy door zulken

hoogen fchat der QuinteJJentie , waar uit Heemel en Aarde gefchaapen is

,

God als in een fpiegel aanfehouwt , en des zelfs Almoogentheid en eeu-

wige wysheid volkoomentlyk bevatten , en 't verftand , vernuft en ken-

niffè aller heemelfche gefchenken der gantfche Natuure erlangen kan $

hierom is het een zoodaanig eeuwig vuur , waar door het verftand en de

wysheid der menfehen ontfteeken werd. Gelyk dan deezehooge fchat

in alle gefchriften meerendeels een vuur genaamt werd. Ook werd ons

een heerlyk voorbeeld van des zelfs deugden in het tweede boek Mofe
voorgeftelt $ wanneer Aaron , Mofisbroeder , in 't afweezen van Mo -

fes voorden volke Ifraëls een gulden Kalften Afgod hadde opgericht,

en als Mofes naderhand zulks quam te vinden , zoo wierd hy zoo gewel-

t z drg
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dis over het volk vertoornt , om dat zy eenen vreemden God aanbaaden,

dat hy zelfs de eerfte Taafelen , daar grootegeheimenifienin waaren

,

aan (tukken wierp , in betrachtinge , dat zy dezelve niet waardig waaren.

Doch wat deede Mozes ? Dewyl hy zag , dat het volk door Lucifer t'eene-

maal verftokt , en met zienden oogen fteeke blind was , zoo dat zy Gods

weldaaden niet erkennen konden , en geheel bevreeft zynde , dat God ze

daar over niet ongeftraft zoude laaten , zoo zocht hy echter een middel

,

om ze niet te min tot bekentenilTe hunner zonden, en der Almachtig-

heid Gods in den Heemel te brengen. Dus liet hy het gulde Kalf

voor hem brengen , en hy verbrande het zelve met vuur , ver-

bryzelde het tot ftof , ftrooide 't zelve in 't vuur , en gaf het den kin-

deren Ifraels te drinken, waardoor dan het volk weeder tot de kenniffe

Godsin den Heemel quam, en geene vreemde Goden meer aanbad. Dus

vind men ook in het vierde boek Efdra, dathetvuur, verftand en wys-

heid meede deeld: Als, wanneer God aan Efdras de verborgentheeden

wilde openbaaren , van wat 'er gefchied was , en noch in 't toekoomende

gefchieden zoude,- zoo gebruikte God eerft het middel des vüurs, gelyk

Efdras zelfs bekent , zeggende-. Ende hygaf my een boeker vol vuurs,

ende zvne gedaante zag als een vuur , en ik dronk het ,• doen wies in my
wyshèid : ende God gafhet vyfde verftand , en myn geeft wierd vaft hou-

dende in de geheugeniffe , ende myn mond wierd op gedaan en niet wee-

der geflooten t en als 'er veertig nachten om waaren , zno zyn 'er ver-

vaardigt geweeft 104 boeken
; 70 alleen voor de Wyfte , en die zelve

waaren waardig te leezen , op bosboom gefchreeven.

Overmits dit dan zulk een verheevefchat is, diemet wysheid, ver-

band , rykdom endehoogffe gezontheid vercierten vervult is, zoo be-

hoorden wy immers met Gods hulpe , den zelvennatevorfchen ; wy
willen derhalven uit de volgende befpiegeltnge, (Theoria} deOeffenin-

ge, (ofpra&yk) of het Oogmerk tot de oeffeninge , in het bereiden

van den gezeegendenfteen , voor ons neemen om tebefchryven. Nade-

maal wy zien , dat de vergankelyke onvolmaakte berg- ftoffèn uit iets,

dat een eeuwige baarende fwaavel , (fnlpbur*) en een geeftelyke Tinctuur

ïs, gebooren zyn , en dat zy echter zulks weeder hebben moeten verlie-

zen, en aan de lucht opofferen, door haar brandende, {Vinkende, en on-

reine Luciferfche vuur , het welk haar door een fcherpvochtige aanprik-

kelinge (flimulo menflruali ) eenen Mercurius meede deeld , die door een

flecht toevallig geftarnte aangefteeken zynde , zyn eige ligchaam ver-

brandjwaar door dan ligchaam en ziel van eikanderen gefcheiden werden.

Hierom moet'er een middel gezogt werden, het welk haare fchuld betaalt,

haare ligchaamen , mitsgaaders de zielfche Tinctuur, van haare aange-

erfde moederlyke onreinigheid , ontlaft, zuivert en loutert , en daarna

zich in het eeuwige weezen opheft en brengt. Dusdaanig een middel nu
kan onderde metallen zelve niet gevonden werden , vermits zy alle zelfs

onrein zyn , en geene van allen zich zelven van den vloek ontlaften kan.

Doch dewyl zy echter noch een klein vonkje des eeuwigen onzicht-

baaren vuurs , der hooge Quint-effèntie , van den Y
7ader geërft hebben , en

noch by zich draagen, zoo ontfermt zich de Vader over haar , weegens

de zielfche Tinctuur , die hem nabeftaandeis , en geeft zynen eigenen

Zoon , om haar VerlofTertezyn, voor haar over. DeezeVader, mits-

gaaders zyn Zoon en Geeft , dat is, met den fwaavel '(Juiphurj ende
geeftlegt in zynen heemel 5 datis, het ligchaam Solis (der zonneofdes
gouds) legt in alle verdorvene metallen verflooten , en nadien dan de

gulde heemel door niets , dat onrein is , kan opgeflooten werden , zoo
kan
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kan noch veel minder zyngulde Zoon ineen bevlekt onzuiver ligchaam
ingaan : Nu moet hy zich echter mee een metalliich lichaam, van 't vrou-
welyk gellacht , vereenigen, indien hy de merallen verionen wil. Der-
halven , nadema.il de gemeene merillifche moeder van den Mercurius,
weegens haare val ,

onrein is ; zoo bereid de Grootvader aller metallen
de Sol , deSulphitr, voor hem door de natuurlyke bevee-Mnueenarca/a*
tie der hoofdftoffen, een rein mercurirfifch iv.uter , het welk van natuure
geheel fchoon, zuiver, en van alle onreinigheid , afgefcheiden

, doorzyn
eige natuurlyke fuhlimeerinze en circuleeringe fyn en dun gemaakt , en
van de mentlrualifcbe befmettinge , die de gemeene metalïifche moeder
van het gemeene Quikzilver ( Mercurius ) by ziel» draagt , ontiaften
ontbonden is $ ook is daar in de leevendigmiakendevruchtbaare geeft

der metallen ingegooten ; als nu de eerfte ftofTe der Philolbophen in dit

zouuchtige waatec of fchoone gezuiverde bron-waater [geftort] is,

zoo moet de gulde heemel , het gulde boek , waar in de Vader , Zoon
en Geeft , dat is , Sal , Sulphur en Mercurius zyn , verfloocen leggen

,

doordien hy niet meer met zynen aardfehen heemel omvangen is , maar
daar uit na beneeden is gedaald. Deeze Koning, ichoon hy wel weegens
de eevenmaatigheid der hoofdftoffen eeuwig en onllerfTelyk is 4 nochtans
om dat hy de onzuiverheid van andere metallen moet ahvaffchen , zoo
ftort hy vrywillig zyn bloed voor haar uit. Derhalven zoo moet gy zyn
metalliich ligchaam, het welk hy van den Mercurius aangenoomen
heeft , weederom dooien *, dat is , gy moet hem in zyn mercurialifche

moeder weeder op lollen {oï folveeren) in zyn ordendyke waater-bad,-

of weegens zyn hooge Weezen , ( effentie ) doordien hy de waarachtige

Philofophie van het goud en 't zout der tweede of middelde inwendige

perzoon des gouds (foli; igfilisfecundtzfeumecliceperfonaintimattefoUs'}

zelfs is 5 zoo is hy in zyn kracht en deugd zoo machtig , dat hy zyrt aan-

genoome mereitrialifcb ligchaam niet lang blyven laat $ maar gelykerwys

hy de /.iele , tot haare verquikkinge , uit haare moeder , dat is , uit den
Geeft Gods, van booven is meede gedeeld , haar voed, verquikt, en on-
derhoud.tot de laatfte overwinningen gelyk Chriftus zelfs zegt,de menfeh

lee't niet alleen van den broode, maar van een iegelyk woord dat door den
mond Gods uitgaat^alzoo geeft hy ook aan de woonplaats der ziele.dat is,

aan het menfchelyk ligchaam , overvloedig voed zei , waar door het zich

daagelyks vernieuwen en onderhouden kan : want het ligchaam, het welk

wy uit onze natuurlyke Vader der gerechtigheid hebben , zoude tot in

eeuwigheid haaft verteert en dood zyn , indien wy her zelve door het

lichaam der barmhertigheid , het welke wy van de fpyzen ontfangen , en

dat tot onze ligchaam werd overgebracht , niet alle daagen vervulden ;

doch onder alle voedzel , is het brood, daar wy daagelyks om bidden,

het voornaamfte , en hoe 't nader by 't brood komt , hoe 't beeter is tot

degezontheid.

Maar God , om ons te beproeven en zyne mildaadige goedheid te too-

nen ,
geeft ons niet alleen het brood, daar wy om bidden , maar ook noch

overvloedig meer andere dingen $ niet dat wy het daarom alzoo in over-

daadigheid zouden gebruiken $ maar om dat hy daar uit zien wil, hoe

vaft en onwrikbaar wy by zyne gebooden willen blyven : want de

ziel heeft aan 't natuurlyk ligchaam belooft , het zelve niet fwaarder te

willen belaaden , als zoo verre 't zyne nooddruft eifchte , na 't verbree-

ken des gebods $ aanmerkt hier uit de kleine overfpeelerfche , dat het

geeftelyke lichaam, door opftookinge des boozenGeefts , dien hy door

den appel-beet bekoomen heeft , niet houd, het geen hy belooft heeft.

t 3
Daar
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Daardoor dan uit dusdaanigen overvloed , enookuitdeinvloeyingert

der vier Hoofdftoffen , die alle in het middel-punt des kleinen weerelds ,

haare werking volbrengen kunnen, vceleenmeenigerhandekrankhee-

den , uit den Vader der barmhertigheid , dat is , uit het nacuurlyk voed-

zel der vier Hoofdftoffen , in de kleine weereld ontftaan
5
geiykcrwys

ook in het brood , dat is de Vader , hec ligchaam der barmüertigheid ,

de geilheid en overdaadigheid gebruikt werd 5 voor 200 verre zy ook
insgelyks in de gaave der gerechtigheid , dat is in de plantinge of zaayin-

ge , des menfchen zaad misbruikt: Want in de lyfmoeder der vrouwe

behoort het menfchelyke zaad , en wel in een geweldige gemaatigheid

,

wat nu daar buiten is , dat gefchied uit den boozen, en doet het goede

geweld aan.

Aldus word in beide die deelen, in het ligchaam der barmhertigheid

ende der gerechtigheid , door den boozen aanprikkelende geeft , die

onmaatige orde gebruikt ; waar uit naderhand ziekten en diergelyke vol-

gen,die dan daar in vergaat $ want hec Bronwaater (Fontana} fluir den Hee-
mel met 'er haaft open , en verbreekt oifolveert hem. Zoo ras den Hee-
mel , dat is , het groove ligchaam Solis is opgeflooten , zoo vind de geeft

van den Mercurius zulks als de derde Perzoon des Solis tot in den Philofophi-

fchen Mercurius , in het Bronwaater zyneeige Natuur, dat is de geeft van

den Mercurius Solisten woonplaats van de tweede perzoon Solis,dat is.van

de qitintejfentie van het vuurige of den Mercurius,zö voert hy den zeiven op

een heimelyke, verborgene, zoeteen onzichtbaare wyze,met zich na bin-

nenin den Philofopbifchen Mercurius het Bronwateren de reine en onbevlek-

te moeder der metallemaldaar gefchied in een oogenblik de zaamen-kom-

fteen vereeniginge der hoogfte quinteffentie in het mercnrialifche taftbare lig—

chaam,door middel der ziele van het Mercnrialifche ligchaam. En op dat de

Mercurius of de moeder alleen den middelaar van de Sol , [ of] alleen het

weezen Solis mocht ontfangen.en niet iets vreemts of vergankelyks,-gelyk

ook op dat hy den Heemel en haar opperfte ligchaam alleen mocht ingaan,

zoo ontfluit zy den Heemel , en toont aan hem alleen haare Godheid, dat

is de hoogfte quintejjentie, uitterlyk; en het andere overtollige des Hee-

mels Solis , hetwelk uit de Hoofdftoffen is, valt in het Bronwaater te

gronde. Hierom moet gy dit Bronwaater zuiver putten en uit icheppen ,

tot op de overtollige vuiligheid , en alleenlyk met het reine deel uw werk
volbrengen , alzoo dat gy niet den geheelen rooden Leeuw , maar alleen-

lyk zyn roos-verwig bloed , komt meede te neemen ; niet den gantfchen

witten Arend , maar alleen het witte bloed desArends; niet den ue-

meenen Mercurius , maar den Philofopbifchen 5 niet de onreine vrouw ,

maar de ichoone zuivere Maria, onze Mineraal. Aldus hebt gy te zaa*.

men twee Mercurialifche weezens , en een wortel van den geeft des Mercu-

rius Solis , mitsgaaders den Spiritus der Philofoophen , het welke twee Mer-

cnrialifche zelfftandigheeden zyn, endeeenige wortel is , de quinteffentie

of de ziele van Sol , dewelke een vader en oorfprong aller metallen is

:

Waarom dezelve met recht de eerfte wortel genaamt werd. Aldus moet

gy de twee natuuren , de Sulphurifche en Mercurialifche , de zielfche en

geeftelyke , in haar Mercurialifche ligchaam , het welk tweevoudig ,

doch echter uit eenen oorfprong is, met eikanderen op een zeer vvon-

derkonftige of magifche wyze doen trouwen, en inhaarnatuurlyk waa-

terbad zoetjes verwarmen en weeder vereenigen 5 want zy moeten een

werden . gelyk zy ook voorheen in haar eerfte wortel alzoo geweetf zyn:

doch ziet toe, dat gy niet haaftig zyt , noch het bad voor den Koning te

heet maakt j want als dan mocht hy daar in yerftikken, en niets geboo-

ren
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werden. In die bad nu laat hem zitten , en wcluitzweeten , totdat

hy aeheel zuiver en lchoon gewalkhen, en de warmte terdeegen gewoon

is -alsdan Laat hem met een behoorlyke ordentclyke vermeerderinge

des vuur* blyven , ja zoo lange ,
tot dat hy de ligchaamelyke natuur

1 eeft aan zich genoomen : alsdan is de Koning der metallen gebooren ,

hebbende van demoeder een metallifch, echter gceftelyk rein ligchaam

aansenoomen , het welk niet verflooten, maar open is 5 het welk wy niet

hebben zouden, indien wy de Wet en het gebed aankleefden ; want het

daaselyks brood is de nooddruft, daar wy om bidden ,• dit verwekt geen

ekte , maar wel de overvloed ; want daar uit koomen krankheeden en

de dood te volgen.

Doch aanmerkt nu, hoebarmhertigen goed dat God is : gelykerwys

hv de ziele , wanneer zy buiten haar voedzel , het Woord Gods , treed

en -'ondiet , waar door ze ziek en doodelyk gewond werd , met goede

en zeekere genees-middelen verzien heeft , dat is , met het Sacrament

Ier Wvsheid ^ zoo dikmaals de zondaar maar zucht , om de heiliginge

tvner ziele , en vergiffeniffe der zonden te verwerven : Alzoo ziet God

nol' de overtreedinge , en het niet houden van zyn voorfchrift en or-

donnantie, C hec Ügchaam aangaande) dewelke hy zelve gegeeven

heeft zoo zeer niet aan , maar hy ontfermt zich zyner, om dat hy de

wooni'nge der ziele is , en fchept voor het zelve den Genees-meefter en

1 hulp-middelen uit des ligchaams moeder , dat is , uit haare moeder

,

Yr is uit God. Dit genees-middel heeft nu de kracht en macht om alle

"ekre'n re ee!ieezen , en om het natuurlyke ligchaam in een eevenmaa^

tieheid der" Boofdftoffen , tot aan zyn beftemde einde te bewaaren. En

bv aïdien denmenfche weegens de zonde, niet een vaft perk oftyd zyns

leevens bepaald was , of indien hem de dood niet tot een ftraffe was op-

leet zoo was moogelyk het ligchaam in eeuwige gezontheid te

behouden • zulks echter geenzins door gemeene byzondere genees-

middelen
•' maar het rechte univerfeek of algemeene moet 'er weezen 5

want eelyk te vooren beweezen is , de menfeh is de kleine weereld:

daarom moet hem degroote weereld ook onderhouden , voeden en ge-

leezen Indien nu de vrucht der aarde van de kleine weereld (fruftus

tpr

'

e Microcofmi-) krank word , en zy haar zelven nier helpen kan.zo moe-

Tpn haar de vruchten der aarde van degroote weereld, en van een eeven

ITwke zoorte te hulp koomen , en door haar genees-middel herftelt

werden- want altoos moet zulks zyns gelyken geneezen.

Nadien nu de zoorten der ziekten des kleinen weerelds zoo veele
1

als het getal der elementarifche vruchten , die dan veel duizen-

^"hande zyn : Waar door het ook den aller verftandigftenNatuur-ken-

niet wel moogelyk is , de zoorte der ziekte te onderfcheiden, om

daar na de krachten van zyn genees-kunde in te fpannen ; waar door dan

Ie menl"chen hulpeloos en voor den beflemden tyd hun ligchaam daar
V
nder opofferen moeten ; zoo heeft God uit barmhartigheid aan den

menfche eenioe Geheimftukken der algemeene Natuure geopenbaart

,

als zommige die de Natuur des gantfehen Heemels, zommige der gant-

iche Lucht , zommige deswaaters , zommige der gantfche Aardein

haar verborgen hebben , daar door men dan lichtelyk de ziekte vinden

en eeneezen kan. Booven dit alles echter heeft God den menfeh noch

een verheevener algemeen
Genees-middel meede gedeeld,waar in niet al-

leen de deugden en 'krachten van ëene Hoofdftoffe , maar van alle

Hoofdftoffen , en de quintejfentie van 't gevaarte des weerelds verborgen

leggen alzoo , dat 'er niets hoogers , ten beften van het menfehelyke



ijx NAADER VERKLAARINGE over de

ligchaam , in de Natuur kan uitgevonden werden , noch daar is ook niets

dat het menfchelyke ligchaam nader beftaat , of dat deftiger is als dit

hulpmiddel $ want wanneer hy het zelve inneemt ,. zoo neemt hy de

qmnteffentïe en de geheele weedergeboore nieuwe weereld in , dewelke de

oude vergankelyke weereld , dat is, den menfche uithaare weederge-

boorte weeder vernieuwt, hetverbrookene herftelt , het overvloedige

verteert, het gebrekkelyke vervult, en de geheele kleine weereld inde

rechte oemaatigtheid brengt , en daar in onderhoud , tot aan het be-

fchoore perk des doods, het welk haar weegens de zonde is opgelegt:

en niet alleen de menfch , maar ook alle hem vermaagfc hapte ligchaamen

eeneeft , en heelt het van ziekte en melaatsheid , en brengt ze in haare

rechte gemaatigtheid. Insgelyks, alle volkoomene metallen geneeft het

en veranderd ze in het aller beften digfte ligchaam des gouds. (Solis )

Dit gemelde geneesmiddel is in Sol ( of 't goud) zoohoog, vanwee-

een de gemaatigtheid der Tïiiftuur , die in het ligchaam des gouds befloo-

ten legt, dat het nietmoogeiykis , zonder een middel , het welk voor

heen het ligchaam of de kas der Tinüuur verbreekt, het zelve daar uit te

neemen , dat men het met voordeel zoude kunnen gebruiken.

Dit verheeve hulpmiddel of deeze Tinftiwr,d'\e in het lighaam der plaat-

ze beflooten legt, kan bequaamelyk met de Godheid, die inden Heemel,

voor ons menfchen , naden val vergrendeld was, vergeleeken werden.

Want gelykerwys God het beginzel zelfs is , en niets van nooden heeft

,

maar alle andere dingen zyner van noode hebben : Al zoo is ook de Phi-

lofophifihe Sol , dat is, de Tinduur., of'quintejfentie Solis , (of des gouds)

het begin of de Vader aller metallen , hebbende geene van haar noodig

,

maar zy hebben hem alle noodig 5 want gelykerwys de menfch in 't eerft

uittermaate fchoon en heerlyk is gefchaapen geweeft , maar door den val

verdonkert en fterffelyk is geworden , waarom ook alle zyne kinderen

fterffelyk werden, enderhalven weleen VerlolTer van noode hadde : al-

zoo zyn ook alle metallen van haar eerfte begin af, door haaren Vader,

dat is , de Ttnftuur, die in Sol beflooten is, boovenmaaten fchoon en onver-

derffelyk gefchaapen geweeft. Voeg hier by een voorbeeld uit den Rid-

derlyken oorlog.

Een Koning teelt by een Koningin eenige kinderen , zommige nu waa-

ren fchoon , en zommige waaren mismaakt, en dit was de oorzaak : Om
dat haare moeder de Koningin vreemde liefde pleegde , dat is , om dat ze

in haa'ren eerften ftand niet was gebleeven , maar door de beweeginge der

Hoofdftoffen zich verontreinigt hadde 5 hierom zoo zyn haare ligchaa-

men de verderffelykheid onderworpen geworden , doch echter het eene

meer als het andere. Doch na dat zy de Baarmoeder zeer verontreinigt

,

en haare Hoofdftoffen zich in een ongelykheid gegeeven hadden , waar

door zy door een flecht toevallig waater aangefteeken , haar eige lig-

chaam verbranden konden , alzoo dat de Luciferfche , onreine en vreem-

de Sulphur , die van de moeder aangenoomen is , zyn eige ligchaam ont-

fteekt en verbrand , en dienvolgens zyn ziele, die hem van den vader,

der Pbilofophie , aireede in de eerfte beweeginge was ingeftort , van ei-

kanderen komt te fcheiden , en aan de lucht op te offeren. En gelyker-

wys God zich over den gevallen menfch ontfermt heefc , op dat het god-

delyke deel , naamelyk de ziele , niet eeuwiglyk in het verdorve ligchaam

behoefde tewoonenentezyn , noch eeuwig van eikanderen moeiten af-

gezonderd en verlooren blyven ; maar geftaadig by den anderen vreezen

en woonen mochten $ weshalven hy hem zynen Zoon , als den Midde-

laar der Godheid belooft heeft , dat hy hem zoude uitkiezen en toebe-

reid
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reiden een onbevlekte huisvrouw , en hem aldaar door den H Geeft
als de derde Perzoon der Godheid, toezenden den Zoone Gods , die'

zich mee her vrouwelyke zaad der menfehheid vereenigen , endaar ni
een wairachtig God en menfeh labooren werden zoude.; die zich ook
voorde zondige menfehen opofferen , hen door den dood van den eeu-
wigen dood weeder verlöllen, en mee zich in het HeemelfcheKonine-
rykopneemen zoude :

AIzoo is het ook alhier rrfet de metallen te verftaan , op dat het eeu-
wige onfterffelyke enz. der Tintluur , indien zy inwendig , onzichtbaarlyk
ook iets bezoedeld hebben', niet eeuwiglyk in het onreine ügchaam
behoefde te woonen , of zoo zy te zaamen door het occiJentalifche (of
önderaardfche ) vuur al verftoort waaren , niet verftoort, noch eeuwig
van eikanderen afgezondert , blyven mochten 5 zoo ontfermt zich de
Vader der Metallen , de Zoon der Philofophie , over zyn gevallen kind

,

en heefc hem uit het zaad der vrouwe, dat is, van den Mercurius , door
de circulatie der elementen een zuivere onbevlekte moeder , den waar-
achtigen Pbilofuophifcben Mercurius , (die met recht by de Maagd Maria
vergeleeken werd , niet by Eva , maar by Maria, dien de gulde kroon
van de Drievuldigheid is opgezet geworden,) in de ingewanden der
n-xr&e gefublinieer

d

, fyn gemaakt , en in een rein Mërcurialifch vuur toe be-
reid , ook heeft hy haar de middel-ziel der geheeje natuur

, (dewelke
noch aan de Zoon der Philofophie verwznd is , gelyk de geeft der vrouwe
in de Baarmoeder, aan de menfehelyke ziele, ) meede gedeeld : deeze
zuivere onbevlekte Maagd of Mercurius, en nietdegemeene, fluit voor
de andere metallen den Heemel der Godheid oopen , op dat zy den glants

van den Zoon der Philofophie ondervinden mochten ; vermits het goud
zyn hooge Weezen , ende de Zoon eeuwig in zyn heemeiich ügchaam
verflooten heeft , noch aan geen bergftoffe van zyn weezendlykheid
meededeeld , 'ten zy dan dat deeze zuivere onbevlekte Maagd teegerv-

woordig mocht zyn.

Gelykerwys nu Maria op een booven-natuurlyke , en onzichtbaare

vvyze den Zoone Gods , die van den Vader belooft was, door den H.
Geeft ontfangen' heeft. EeVen zoo heeft onze reine Jonkvrouw, dePhï-
lofoophifche Mercurius op een wonderbaarlyke wyze, door den H. Geeft,

dat is alhier , door den Geeft van Mercurius, die in Sol woont , ofzyn
Sulphur is , als de Middelaar en het licht des Vaders de hooge Quintejfentie

aller dingen , weeder op het nieuw gebaard 5 doch op wat wyze deeze
ontfankenifle is toe gegaan.dat aanmerkt aldus : Indien Maria niet gantfeh

zuiver van zonden was geweeft , noch de ziele mitsgaders den Geeft
Gods . ( die een iegelyke vrouw , gelyk in de fcheppinge gemeld is

,

in de Lyfmoeder zweevende heeft
, ) niet gehad hadde , zoo had zy den

Zoon Gods niet kunnen ontfangen : want door de ziele kende zy God,
en geloofde in God $ en door den Geeft Gods wierd zy in de Baarmoeder,

met bewilliginge der reine ziele overfchaaduwt ; waar door de Zoon
Gods onzichtbaarlyk en magifch , met toelaatinge der ziele , in haar

kuifche ligchaam , door den Geeft Gods wierd gebracht , alwaar zich

dan de God- en menfehheid met eikanderen vereenigden.

Alzoo ook wanneer onze Mercurius of Philofophilche Maagd niet voor
heen genoegzaam vereenigt , en naauwkeurig (fubtyl) van denfehei-

ftoffelyken prikkel (ftimulo meuflruali ) gezuivert was , en de middel-ziele

aller metallen niet in zich hadde , zoo kon zy het weezen, deTinftuur

of den Sulphur Solis , [Swaavel desgouds] niet ontfangen j dochnade-
maal zy eene dusdaanige middel-ziele , dat is, die met den geeft van de

11. Deel. V Baar-
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Baarmoeder der vrouwen kan vergeleeken werden , by zich heeft , zoo
reinigt zig de geeft van de Mercurius tot Sol (ofgoud) als tot de derde Per-

zoon der Drievuldigheid , met zyns gelyke hem noch nabeftaande wee-
zen , den geeft van de Mercurius, dewelke in onzen Mercurius ofMarie

der Philofoophen verborgen legt.

Nade-maal nu de geeft van den Mercurius een woonplaats is van de hooge

Quintejjeutie , als de Middelaar , dat is Sulphur , zoo voert de geeft van

den Mercurius Selis , wanneer hy met den geeft van onzen Mercurius \tu
eenigt is , den Middelaar en den Mercurius Solis , de heemelfche zonne

,

op een verborgen wyze met zich inonze*Mirw: althans in een oogen-

blik gefchied de ontvankenifieeninlyvingedesallerhoogften weezens ,

en de hooge QuinteJJèntie Solis vereenigt zich door een lieflelyke omvat-
tinge met het zuivere fchoone ligchaam van den Mercurius, als de moe-
der aller metallen. En na dat zy zulks een tyd lang in haaren natuurlyken

buik gedraagen heeft , zoo baart zy ons eindelyk den VerlplTer en Hei-

land aller metallen , die ontfangen zynde , van het hoogfte weezen in

de zuivere moeder , buiten de, Hoofdftoffe, daar hy ons open en niet

verflooten was , gebooren is. Deeze Koning , fchoon hy weegens de
gelykmaatigheid der HoofdftofFen eeuwig en onfterffelyk is, dewylhy
echter de fchüld der andere metallen betaalen , en haare onzuiverheid

van haar afwaflchen wil , zóo offert hy zich vrywillig voor zynevyan-
den op , vergiet zyn bloed , en verloft ze door zyne onnoozelen bloe-

digen dood , dat is , hy gaat weeder in zyne moeder , in zynen Mercurius,

die fcheid alle zyne leeden van eikanderen , ftort zyn bloed en dood hem,

dat is , hyfolveert hem weeder , en voegt hem ook weederom tezaamen
door zyn eigen almagtigheid; gelykerwys de vereenigde God en menfch-

hcid , die geleeden heeft en weederom opgeftaan is, weeder ten Hee-
inel gevaaten , en tot zynen heemelfchen Vader , die hem gezonden

h.idde , is weeder gekeert , en zich met hem vereenigt heeft , en hy daar

na aan zynen geloovigen den Geeft zend , waar door hy ze ook ten laat-

ften in het Heemelryk opneemt , en de eeuwige vreugde deelachtig

maakt.

Alzoo werd ook alhier de vereenigde en weeder-nieuw-gebooren na-

tuur der hooger vyfde wysheid des gouds , en Mercurialifchen weezens,
weederom vereenigt met zynen Vader , in den gulden Heemel , vandaar
zyuit gegaan was, dat is, het ligchaam des gouds, daar is alsdan de Ko-»

ning in de Natuur gebooren , geftorven en weederom zeegepraalende

opgeftaan , in zyn heemelfch ryk opgenoomen , en met zynen Vader
vereenigt; alwaar hy eeuwig regeert , nimmermeer fterft, en alle arme
kranke metallen , wanneer ze zich tot hem bekeerenenzichtothem
wenden , aan ziel en ligchaam geneeft , en in het fchoone gulde Ryk tot

zich neemt.

Doet hy nu zulks althans in de gantfch verderftelyke metallen , en
maakt daar door haare ligchaamen eeuwig en beftendig: hoeveelmeer
zal hy dan wel in 't menfcheh/ke ligchaam doen , en het zelve na zynen
aart ook eeuwig en beftendig maaken. Want liet menfchelyke ligchaam

des kleinen weerelds , is deezen gouden Koning in zyn natuur en eigen-

fchappen , het aller naaft beftaaiade , uitgenoomen de gedaante, voor

zoo veel men met de oogen zien kan , en dat hy niet alleen het menfche-

lyk ligchaam in zyn grofheid biyven laat, maar in korten tyd, dooreen
behoorlyke vermeerderinge desvuurs, zyn Mercurialifcbe , echter wee-
der heerfchende en verklaarde ligchaam, weeder aan zich neerflt , zich

met het zelve vereenigt en tot de opftandinge Iceyendig maakt. Alsdan
moet
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moet gy hem weeder vereenigen met zynen Vader in den Heemel , op
dat de Drievuldigheid met een iegelyk weezen , met Mar curialifche

ftoffe en weezen vereenigt zynde, te zaamen regeeren.en andere met zich

in den gulden Heemel voeren konde , dat is . gy moet deezen Lapis of
Steen , die de tweede en derde Perzoon des gouds in zich heeft en befluit

,

met het Mercuriaüfcbe ligchaam en ziele , weederöm in den gulden Hee-
mel flellen , dat is , met oftot het ligchaam des gouds (Solis) verbran-

den en zuiveren , hem gelyk maaken met zynen Vader , dat is met Sol in

Sol weeder vereenigen , alzoo dat de Drievuldigheid Solis (des gouds)
Sal « SulpJntr (Sr Mercurius , (Zout , Zwaavel en Quik) weeder in den
gulden Heemel te zaamen koomen. En nadien de Middelaar het aange-

noomen Mercurialifche ligchaam met zich na binnen gevoert, en met de
Drievuldigheid Solis vereenigt, en daar door gezuivert heeft, zoo kun-

nen daar door de zwakke Mercurialifche ligchaamen lichtelyk geholpen

werden , dat zy al te zaamen in den gulden Heemel . zoo zy zich tot

hem keeren konden , opgetrokken wierden. Want de Drievuldigheid

Solis , een Philolbphifche fteen , kandatgeene, het welk zy eens aan-

genoom'en heeft , naamelyk het Mercurialifche en zielfche ligchaam

,

nimmermeer verlaaten , maar komt het zelve altoos te hulpe. Doch.
wanneer deeze Steen tot het ligchaam des menfe-hen zal gebruikt wer-

den , zoo moet hy eerftelyk ineenwaater, ot~dunnen fpiritus , opdat
hy het gantfche ligcluam doordringen kan, gefm oltenofopgeloft, en

in een zeer kleine gifte , met dankzegginge gebruikt werden.

Gelykenvys nu van den Steen des gouds , waar in de fchat der geheele

Natuur legt ,
gefprooken is $ alzoo werd ook uit de voor verhaalde fchep-

pinge verftaan , dat 'er een eeven-gelyke Steen in den Limbus der kleine

weereld te vincren is ,• vermits dezelve immers alle natuuren en weezens,

gelyk de gulde Steen in zich heeft, uitgenoomen alleen, wat het onder-

fcheid betreft ; gelyk in de fcheppinge ( 't welk onnoodig te herhaalen

is,) is'aangeweezen ,• dewyl dan een iegelyk fchepzel door den dood
weeder tot zyne ftoffe gebracht werd , zoo is het immers moogelyk

,

eene nieuwe eedeier geboorte voor den dag te brengen 5 en dewyl de

kleine weereld uit alle de vier Hoofdftoffen in een rechte gelykmaatigheid

gefchaapen is , fchoon hy door den vloek tot ongelykmaatigheid en fterf-

felykheid gebracht is, zoo volgt echter daar uit, dat zyne ftoffe weeder

tot zyne beginzelen gebracht , en waarlyk opgeloft zynde , ook alle de

vier Hoofdftoffen , in gelyken gewichte ontrent haare deugden en wee-

zens , in zich befluiten moet $ en dewyl ook een ieder ding zynsgely-

ken teelt, zoo volgt daar uit , dat uit deezen vermengden Lirnhu s of ftoffe

een nieuwe weereld gebooren werd :jen gelykerwys een iegelyk ding

naar de nieuwe geboorte alzoo zyri weezen , als in zyn eerfte leeven

heeft $ want door den dood werd de vloek weg genoomen, alzoo kun-

nen uit deezen grond niet alleen de kleine weereld, maar ook de vruch-

ten van alle de Hoofdftoffen , weeder in het nieuwe nuttelyke leeven ge-

bracht werden , zoo dat ze naderhand haare deugden en krachten meer
en beeter toonen kunnen , als toen zy noch met den vloek belaaden waa-

ren. Ziet eens een kruid, beezieofroozeaan; terwylzenochinhaar

eerfte leeven zyn , zoo zyn ze wel fraay voor de oogen , weegenshaar

reuk- doch zy kunnen echter , zooraauw, zeer flechte werking betoo-

nen 5 maar wanneer gy ze neemt , en zeoploft, dat is, verbreekt en

dood, dat gy in haar eige natuur het reine van het onreine, doorde<?&-

tnentarifche circulatie , afzonderd , en de eerfte beginzelen weeder te zaa-

men voegt , en de nieuwe geboorte.aan 't licht brengt , zoo zult gy als

V ^ dan
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dan eerft: zien , hoe krachtig zy zich in ha'are werkinge ontrent het men-
fchelvke ligchaam zullen betoonen , het welk zy in haar eerfte leeveri

niet hadden doen kunnen. Aldus kuntgy, gelyk een Genees-meefter

betaamt , allerhande medicinaale ligchaamen vervaardigen , en haare

Tïnftuuren engeheimftukkentotde nieuwe geboorte brengen , en de oude

en eerfte geboorte vaaren laaten , en nier gebruiken 5 alleen moet gy de

behoorlyke trappen van handelinge ( van Proces ) in de bereidinge wel
in acht neemen : Vermits deverrottinge (Putrefattio) de voornaamfte

trap is, waar in alle leevendige ligchaamen verrotten en fterven , en allé

doode dingen weeder leevendig werden
5
gelykerwys het tanve-graantje,

van Chriftus zelve vermeld , ons komt aan te wyzen , als het welke geen
vrucht geeft , 't en zy het zoodaanig in de aarde geworpen werd , dat hec

verrot en fterft.

EI N DE.

§, XXII.

Van de MJGU of W.ON7)ER^ON ST.

NAdemaal by de Hiftorie van den voorfchreeven Paraceljlts , van dé
Roozen-kruicers , en andere diérgelyke Tchriften , de itofTe van de

Maria zeer dikmaals voorkomt, en dezelve echter zonder onderfcheid

op de verdoemelyke Toover-konft pleegt geduid te werden 5 zoo kun-
nen ook hier ter plaatze een igebefchryvingen en aanmerkingen van dee-

ze ftoffe gevoeglyk ter needer geftelt werden , en wel uit een zoodaanig

boek" , het welk ontrent het begin der zeeventiende Eeuweis aan 't licht

gckoomen , onder dit opfchrift : Magia Veterum , cfeenboek van de aller

terheevenjle geheim/lukken en verborgentbeeden der Magia , dié den menfche be-

tamen te voeeten , en dewelke de men/eb zonder zondegodvrucbtiglyk voor ziek ge-

bruiken mag , en ook zonder God te vergrammen door Cbriflelyke en gewrlofde mid-

delen en den goddelyken byjland , h korten tyd leerèr. en bezeffen kan. Door

D.T.P.E.M.T.P. 1611.

In dit boek nu werden vervolgens de navolgende erinneringen gevon-

den. Voor eerft 'p. 2. Afhorifm. I. ,, Een zoodaanige is en heet een Magus ,

„ [ of Wonder-konftenaar ] dien door goddelyke genaade , de effentien en
„weezens niet in een ligchaamelyke of t-aftbaare gedaante, maaralleen-

„ lyk op een weezeritlyke wyze , echter oogenfchynelyk en openbaarlyk

„koomen te dienen , tot kenniffe des fchepzels , der weereld*en een

„ iegelyke eigenfehap , die daar in begteepen is , ze zyn dan zicht-

„ baar of onzichtbaar , in gevoelige ofongevoelige , in vernuftige of on-

,, vernuftige dingen : Deeze be$hryvinge van den Magus ftrekt zich ver-

,, re uit , behelft veel en is algemeen 5 waar uir dan is af te neemen , dat

,, de Magia [ofWonder-konft] een wysheid is , die de verborgene wee-

,, zens , de eigenfehappen der fchepzelen ,' en haare natuuren komt te

,, kennen- ,• én zich van dezelve met nuttigheid kan en weet te bedienen:

,, Dusdaanige konft en deeze wysheid is tweevoudig; de eene gebruikt

„ ze ten goeden , de ander ten boozen : Hierom is de een wysen vernuf-

„ tig in 't goede, de ander in 't booze en verkeerde. De goede (Magia)
„hebben we althans befchreeven , de booze zullen we in de naaftvol-

„gende Aphorifmns ook te kennen geeven. Doch voorheen willen we de

„ Weetenfchap van goed en qudad önderfcheiden
,

, welke Magiagoed,
„en welke boos is ; doordien ook de eerfte menfeh in 't Paradys deeze

„beide , tot zyn fchaade en verderf, begeert heeft te weetenj gelyk

„ Mofes in de Schrift , en ook Hermes getuigt.

Scien-

1
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f
2. Tbeofopblam, q*x$ J. Notitia vtrli D-EJ.

I. j duplex ejl l 4- Notitia regimii.h DEI per Spin tut.

Scientia boni dividitur in "^
J. Antbropofopbitm , f«* J 6 Scientia rirrww naturalium.

^ wiVra <{«/>/« »/t, i 7. Prudentia rerum bumanarum.

Deeze zeeven woorden werden aldus verftaan.

Scientia boni is de Weetenfchap van'c goede in alles wat/er in 't gantfche

leeven gedaan of gelaaten werd , en inzonderheid in de Magia : dezelve

werd alhier verdeeld in twee deelen , naamelyk iri Tbeofopbiam en Antropo-

fopbiam.

Theofopbld is de Goddelyke Wysheid , dat is de Magia , door welke de

menfch God den Almachtigen in zynen wille komt te kennen , van hein

weet te oordeelen en te fpreeken , in de weetenfchap van 't goede , doch

niet van 't booze : Deeie goddelyke wysheid nu werd weederom gedeeld

in twee deelen , naamelyk, in Notitiam verbi Dei (ff Notitiam Deiper Spi-

ritus.

Notitia verhi Dei is de Kennifle des Woords Gods , dat is , een goed en

waarachtig verftand ( of begryp , ) der Bybelfche fchriften , zonder

eenige argliftige uidegginge of verdraayinge van Gods woorden j en dit

deel der Goddelyke Wysheid verftaat alleen die geene, die by zich be-

wuft is , dat hy zyn leeven niet na den wille der weereld noch des Dui-

vels , maar volgens het Woord Gods gericht en aangeftelt heeft; want
die dat niet doet , heeft God niet verftaan , ichoon hy waand , hem
wel te verftaan.

Notitia regiminis Deiper Spiritus , is de kennifie van Gods regeeringe door

de Engelen ; die weet , dat de Almoogende de weereld beftiert door de

Geeften of Engelen, die de H. Schrift Wachters of Bewaarders noemt;,

en die weet de bedieninge der Engelen, en verftaat, hoe de geeften ten

beften van de menfchen gefchaapen en verordineert zyn , om hun te die-

nen ,• die ook een goed bezef heeft van die geeften, en door wat midde-

len zy met ons handelen , die is een goed Tbeofopbus ^ ( Kenner der God-
delyke Wysheid , ) en dit is het rechte beginzel tot de Magia , zonder

welke men in 't navolgende niets verftaan kan.

Antbropofipbia is de menfchelyke wysheid , niet op iets fnoods ofeige

voordeel doelende , maar op het gemeene nutwyzende, en wat goed

is voor alle menfchen$deeze nu werd gedeeld infcientiam rerum naturalium*

£g ïnprovidentiam rerum bumanarum.

Scientia rerum naturalium , is de Weetenfchap van natuurlyke zaaken en

de Natuur , dat is , wanneer iemand de natuurlyke gewaffen , en de

vruchten van alle de Hoofdftoffen , voor hem zelven of anderen nut-

telvk kan gebruiken , zonder iemands fchaade, die is een goed Antbro-

pofiphus C Kenner der menfchelyke wysheid
, ) en Wel geftelt tot de

Magia.

Prudentra rerum bumanarum, is de Voorzichtigheid in de menfchelyke

zaaken , dat is , die verftand en fchranderheid heeft in allerhande goede

konften, totopbouvvingeen onderhoudinge des algemeenen nuts , zon-

der iemands nadeel.

Dit is mi de Weetenfchap van 't goede, welke de rechte Magi zyn na

eekoomen , die hun konft niet misbruikt, maajin devreeze Gods wel

aangewend hebben : gelyk als Enoch in zyn verwiffelinge , in zyn leere

en lang leeven ; de groote Propheet Mofes in zyn ken :iifTe; deOudva-

der Jofeph in zyn waarzeggen , endroomen uit leggen ; Simfon in zyn

fterkte » David in zyne overwinningen en byzondere Godvruchtigheid;

v 3 Sa-
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Salomon in zyn uitmuntende wysheid ; Daniel met zyne gezichten en

Engelen , en diergelyke ontelbaaremeer , zoo wel onder de Heidenen,

als onder Gods volk , die hier niet noodig zyn op te haaien.

Verders fpreekt de Schryver van de valfche Magie aldus : Aphor. //.

„ Een Cacomagus of Duivels- konftenaar is een zoodaanige , dien uit Gods
,,toelaatinge , de booze Geeften, tot zyn ecuwig en tydlyk verderfen

„ nadeel koomen te dienen , om de menfchen te verblinden , te be-

„ driegen en van God af te wenden : een dusdaanige Magus is geweeft die-

„Simon , die allerfnoodfte Magtis , ( waar van vermeit werd Hand, der

„At. VUL') en inzonderheid in de Hoofdftoffen , dien de H. Petrus van

„booven needer op de aarde deed vallen , toenhy zich als een God van

„ de onreine geeften in de lucht opneemen en draagen liet $ en veel meer
„diergelyke wonderwerken met het veranderen der gedaanten , enan-

„ dere zeldzaame zaakenvoor den Keyzer en al het volk deed, gelyk

„ook andere toovenaars zyns gelyke gedaan Hebben-. Onder welke

„rang ook behooren alledie geene, die door de Wet der twee taafelen

„Mofis , weegens hunne misdaaden en lchaadelyke tooverye gerecht

,

„geoordeeld en aangeweezen zyn : dewelke , opdat ze dies te beeter

„ önderfcheiden en verftaan moogen werden, zoo willen we haare ver-

„deelinge ook in een afbeeldinge ter needer Hellen, in welke een ieder

„voor zich zelven zal kunnen afneemen , hoe verre de tooveryen

„ van de eerfte wónder-werken koomen te verfcheelen ; en op dat alzoo

, uit beide bekent werde , wat de Magus aanneemen en wat hy vlieden

., zal ; waar hy na poogen en hoe verre hy zich bemoeyen mag om het

„rechte behoorlyke perk en einde desleevens te bereiken. Dit nu is de
afbeeldinge

:

f 2. Cacofophiam > qua C j. Contempius verhi Dei.

1. j duplex e{l l 4- Ignorantiaregiminit Dei per Angeha.

Scientia mali dividitur in "^

I J. Cacodamaniam
, qtlte K 6. Vtneficium.

eticitn duplex efl c 7- Maltficte artes.

Deeze werden in 't Duits aldus uit gelegt.

Scientïa mali , dat is , de Weetenfchap des quaads , is de wysheid des

menfchen , die tot een fnoode en boosaardige lift held , en by het eenvou-

dige verftand niet blyven wil : dezelve werd verdeeld in twee andere dee-

len; naamelyk , inCacofopbiam&inCacodamoniam.

Cacofophia is het verkeerde en onreine vernuft en fchranderheid met een
verkeerde lift , tot alle boosheid geneegen: welke vervloekte wysheid,

die veel eer een zotheid mocht genaamt werden, weederom gedeeld

werd in Contemptnmverbi Dei, &ignorantïamregimimsferfpiritusAngelicos.

Contemptus verbi Dei is de verachtinge van 't Woord Gods j, naamelyk

,

wanneer de menfeh zich niet na de Bybelfche fchnften wilonderwyzen
of leiden laaten , maar zyn leeven aanftelt na den loop des weerelds en

den wille des Duivels , blyvende in zyn eige welbehaagen , lüften en be-

geerlykheeden ,• het welk de grootfte Afgoderye is.

Ignorantia reghninis Dei per Angelos , is de onkunde der regeeringeen

heerfchappye Gods , door de Engelfche Geeften 5 naamelyk, wanneer

de menfeh niet weet of niet gelooft, dat God over een iegelyk land , een

iegelyke heerfchappye , een iegelyks doen en laaten^ in alle de Hoofd-

ftoffen , ja ook over den menfche zelve, zeekere Engelen geftelt heeft

,

om te regeeren , te leiden, te bewaarenofteverftooren •. uit welke on-

weetenheid hy alsdan de befcherminge en bewaaringe der Engelen ver-

acht , verfmaat , of anderzins voor beuzelingen houd , en aJzoo met
den
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^en Duivel gemeenfehap maakt. Onder deeze onkui.j e is ook begreepen
de afgoderye , en het pleegen en oelfenen van allerhanc^ goddelooshee-
den.

Cacodamonia of tooverye , beheld de geheele duivelfchekcnft, a lle

haare dukken en werken $ en dezelve is meede in twee deelen vergeld
,

naamelyk in Veneficium ($ maleficas artes.

Veneficium is de kond en wysheid van de vergiftingen en andere toove-

ryen met natuurlyke zaaken % naamelyk, als de menfeh de gewaden en

andere vruchten der Elementen tot alle nadeel en boosheid gebruikt,

teegens God en zynen naaften.

Malefica artes , zyn zoodaanige weetenfehappen en kenniflën, die in

alle booze konden , om het menfehelyke gedacht te befchaadigenen te

verderven » zyn uitgevonden , als de
. menfeh dezelve gebruikt tot

Gods verfmaadinge en laderinge , en om zyn eeven-menfche fchaade

en leed toe te voegen.

Vervolgens belchryft hy p. 7- Aphor. III. de voorbereidinge , waardoor zich

een ieder , die een goed Magus veil zyn , tot zyn konfl vaardig en bequaam

rnaaken moet.

„ Voor eerd is van nooden , dathy, die een goed Magus begeert te

,zyn, dag en nacht, vroeg en laat, na zyn uitterde vermoogen
, ge-

1,'daadig denke , overweege en trachte (gelyk Cornelis Agrippa in zyn

, Occulta philofepkla ook belad ) om tot de waarachtige kennifle Gods te

,koomen ; het welk een iegelyk menfeh zeer wel kan en moet doen,

, zoo door de betrachtinge van het onvergankelyke Woord Gods , naa-

„ melyk de H. Schrift , die van het begin der weereld afdoor Gods goed-

,heid aan den menfche in den Bybel geopenbaart is , als ook daar na

, door de ladder der Scheppinge , dat is door de graaden en trappen der

fchepzelen , hoedaanig het regiment der zelve van het minde ding tot

„op den hoogden top komtteraakenenzichuittedrekkenenz. Daat

it ea booven ook door de wonderbaarlyke werkingen en krachten , die

„de zichtbaare en onzichtbaare fchepzelen Gods vertoonen, enbaar-

„ bjlykelyk bewyzen , dat hy alleen de Heere is, en dat na zynen wille alle

„ dingen zyn en blyven.

„ Ten tweeden , dat hy ( gelyk doch ook een ieder menfeh behoort te

„doen} in zich zelven gaa , en alle naardigheid aanwende , om zich

zelven wel te kennen wat hy zy, zyne klein-weereldfche macht wel

„te overweegen , en zynen heemel en aarde , dat is, geed en ligchaam
'

van eikanderen te fcheiden ; om , naamelyk , te weeten , wat
'', dcrfFelyk en wat onderffelyk aan hem is : Voorts dat hy ook t'allen ty-

„ den goede acht da , wat die beide deelen in 't byzonder eigen is en toe-

, behoort 5 daar en teegen ook, wat deezen ofgeenendeele teegen en

,hinderlyk is 5 als by voorbeeld, de dag is lieffelyk en aangenaam voor

]\ 't ligchaam , daar en teegen de nacht , voor den geed , die het ligchaam

„machtig teegen de borft is
5
gelyk van den flaap der ligchaamen en der

„zielen gefchreeven is: desgelyks , veeleeten en wyn drinken behaagt

, het aardfche deel uittermaaten wel, het welk egter het heemelfche zeer

, fchuwt. En ontallyke diergelyke dingen moet de menfeh meer aanmer-

, ken, op dat hy alles eevendrachtig voor beide deelen en rechtmaatig ge-

, bruiken mag.noch geene te zeer koome te befwaaren. De menfeh is een

„groot werk Gods , en een gantfche weereld, die nu zich zelven recht

, komt te kennen , is beide by God en de weereld grootvgeacht.

„ Ten derden is het van nooden, wanneer hy zich nu wel kent,en recht

„ tot beide de deelen draagt , dathy met het eene deel ( het welk in hem
on-
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„ onfterfTelyk is) «aamelyk de ziele, mitsgaaders den geeft, deneen-

"wicen God le- fen dienen , hem lief hebben en vreezen , als meedein
,',' geeft en witheid (gelyk Chrifttis het Samaritaanfche vrouwtje Joh.

',iv. ond'fVVyft)' aan tebidden,enalzoo in allèwerkenop een geeftelyke
'

wv-e te aanroepen Want God is een Geeft, gelyk in het zelve Hoofd-

., ituk geichreeven ftaat, dienvolgens eiichthy ook zoodaantge aanbidt

„ ders , die hem in geeft en waarheid aanbidden : met het fterffelyke deel

„ ondertuffchen , dat is , zoo wel met het heemelfcheof Starre-deel,

„(5/Vm/c/^) als met het aardlche ligchaam , zal hy ook doen het

,,geene Gode behaaglyk is, naamelyk, hy zal , volgens 't gebod , zy-

„nen eeven-menfche in broederlyke liefde nuttelyk zyn, en zich met

„ alle goede werken dienftvaard ig betoonen.

En daar na erinnert hy ook p. 95. Apbor.iy. „ De eenige en rechte neg ,

„tot alle verborgentheeden en geheimflukken , is, dat gy dezelve (om niet

„mifïchien door de liftigheid en 't bedrog der geeften in afgoderye tt

„raaken) by den Almoogendeh God, die de oorfprong alles goeds is,

„ zoekt en erlangt , naamelyk, door het ernftig gebed. De tweede lee-

„ringeis, dat gy wel aanmerkt , enuterdeegen inboezemt, hetgeene

„ u Chriftus in 't Euangelium gezegt heeft -. Zoekt eerft het Köninkryke

*, Gods en zyne gerechtigheid , zoo zal u het overige ailes toe vallen,

„ Matth. vi. Het welk gy hier ter plaatze aldus vérftaan zult , dat gy daa-

„ gelyks Yoor alle uwe werken na den Heemel behoort te trachten , em-
„ftig begeerende daar in te koömen , door Chriftus en zyn H. Lyden,
„wiens gy u door goede werken deelachtig maakt ; en dat is Gods ge-

rechtigheid , dat gy zonder eenige hu ichelarye komt te wandelen, en

„meer op het geeftelyke , als op het ligchaamelyke denkt.

„ De derde leeringe is , dat gy ter deegen gaade flaat , wat gy in de tee-

„ genwoordigheid uwes Engels, uónderftaat voor teneemen , opdatgy

,, niet met ongewaffchene handen , dat is, met een vollen buik , u ver-

„ meetelyk onderneemt met de reine geeften ómme te gaan , met hen te

„fpreeken ofte handelen 5 maar datgyu, terwylgyin't zoeken na de

,-, verborgentheeden zyt , geftaadig zoo vaft houd, als't immers mooge-
„lykis , aan de Leere Chrifti , daar hy zegt: Luc. xxi. Wacht u, duK

„uwe herten niet befwaart werden met eerenen drinken , endemetde
,, zorguldigheeden deezes leevens enz. Welke woorden de H. Pa/dus *

,, Rom. xni. aldus verklaart : Laat óns afleggen de werken der duifternifte .,

„ende aan doen de waapenen des lichts 5 laat ons eerlyk wandelen, als

„in den dag, niet in vreeten en zuipen, in brafleryenofdronkenfehap,

„niet in flaapkaameren noch fchaamtelooze ontuchtigheeden , niet in

„twift noch vyandfehap , niet in nyd nochgramfchap, maar trekt aan

„den Heere Jefus Chriftus , en wacht het ligchaam , dat het niet geil

„ werde , maar in den geeft wandele ; Gal. v. en volbrengt de begeerlyk-

„ heeden des vleefches niet enz. Onthoud u van alle vleelchelyke luften,

„ die teegens de ziele ftryden 5 1 Petr. 11. en andere diergelyke fpreuken

„meer. Voorts , wilt ook wel zorge draagen, datgyin zoodaanigen

„tyd niet veel op gaftmaalen enz. gaat, maar uw doen en voorneemen
„naarftig in acht neemt. Want hoe kan zulk een fteeds op God denken,

„ wiens zuiverfte geeft door het welluftig leeven verdikt werd ? Niemand
„kan twee Heeren dienen, derhalven kunt gy den Engelen en den buik

„ niet tefFens opvolgen : Hoe kan een ligchaam , dat vol fpyze en drank

„ is , iets op een recht zuivere wyze betrachten , ofzyn voorgenoome
„werk zich wel inbeelden ? of hoe zal ook zulk een zat ligchaam eenen

i, goeden droom kunnen oploflen ? verdonkert niet de overtollige fpyze

en
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„ en drank , de reine geeften en fy ne vochten des hoofds , waar in de zin-

i, nen leggen ? wat voor een wyn-zuiper heeft ooit zyn gemoed in de Ma~
„gie tot de verheffinge brengen kunnen ? Is het daar meede niet zoo ge-

,, leegen , indien liy al wat goeds heeft geweeten en voorgenoomen uit re

„voeren , het zelve heeft hy door den wyn vergeeten en verwaarlooft >

„ Weshalven die geene alleen zich hier toe bequaamen , die zich in eeten
„en drinken maatig houden , Chrifci Leere naarflig betrachten , en in

„ geenen deele overtreeden.

„Ten vierden merk ook op deezen Reegel, dieudeKoninglyke Pro-
„pheetDavid Pf.xxxvi. voorfchryft, daarhyzegt: Openbaart en be-
„veelt den Heere uwe weegen, zoo zal hy 't zelfs maaken : en toteenen
,. zeekeren trooft hier ontrent , zoo overweeg daar beneevens wel , wat
„ God by E/aiaj xLvin. zegt : Ik ben de Heere uw God , die u leert , wat
„u nut is, die u ook leid in den weg, diengy wandeld.

„ Voor 't vyfde weet ook , dat God willig is , om alle uwe begeerten te

„vervullen * indien gy hem anders maar recht komt te zoeken, en op
,jdat gy hierook van verzeekert zyt, zoo neem inzonderheid wel acht

„op dien goddelyken Spreuk , welken hy zelfs door den Koning David.

„pf.xxx.i. gefprooken heeft : Ik wiluverftand geeven, enwiluonder-
„ wyzen in den weg , dien gy gaan zult $ mee myn ooge wil ik u regeeren

„en leiden , en het zelve niet van u afwenden. Waar door gy ook ver-

„ trooft Werd , dat gy u weegens de geeften niet hoeft te bekommeren

;

,,want ze zullen u ten laatften , om des Heerenoogs wille, in geen on-

,, heil brengen.

„ Ten zesdengJndien gy miffchien mocht beginnen te twyfelen , wan-

„ neer God verloofd , zynen Engel tot u te zenden : zoo weet, dathyu
„ nooden wil , om ernftiger in het gebed aan te houden: Hierom dan.

„ moet gy niet aflaaten;maar den Almoogenden wegens zyne veelvuldige

„beloften erinneren , en dikmaals diesweegen vermaanen; volgens de
„trooftelyke toezegginge van Chriftus , die hy in het Euangelium aan

„ zyne Chriftelyke geloovigen Lnc. xi. gedaan heeft , alwaar hy onder an-

„ deren zegt : Gy , die boos zyt , weet uwen kinderen goede gaaven te

„ geeven $ hoe veel te meer zal myn Vaderden H. Geeft geeven allen dien

,, geenen , die daarom bidden.

„Ten zeevenden , zoo laat 'er u ook niet weinig aan geleegen zyn ,

„om dikwils te betrachten , het geene u Chriftus in 't Euangelium van

„Jobannes zegt : Hoofdft. VIII. en XIV. Indien gy doen wilt den wille

„myns Vaders in den Heemel , zoo zyt gy waarachtig myneDifcipelen,

„ en wy zullen tot u koomen , en wooningen by u maaken.

„ Deeze zeeven punten, uit de Schrift hier heen getrokken; indien

„ gy dezelve van de Letter in den Geeft , van de doode woorden tot 'er

„ daad en de leevendige werkinge , dat is , tot de praótyk zult bren-

„gen 5 zoo kunt gy ten laatften niet dwaalen , noch tot afgoderye ofin

„ andere onheilen raaken: maar gy zult uw begeeren ter rechter tyd erlan-

gen , ook zal uw voorgeftelde doelwit en einde niet ontvallen : ja God
„ zal u zelfs door zynen H. Geeft leeren , en ontrent nuttelyke zaaken in

„ der waarheid onderrechten $ niet alleen in den droom , maar ook waa-

„ kende , in de befchouwinge, in 'tleezen, in de gedachten en de zin-

„nen, zoo wel onder 't werken, als onder 't verbeelden, enz. Hyzalu
„ook zyne waarde H. Engelen geeven en toefchikken, om u te dienen $

„dewelke uwe Helpers, Leeraars en Leiders zullen zyn , niet alleen tot

„uw voorgenoomen geheimftuk , maar ook ontrent alle de verbor-

„gentheeden deezer weereld; Daar en booven , indien gy indevocurge-

/ƒ. Detl x »«nel-

»>
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melde oeffeninge blyfc en volhard , zoo zal God niet aUeen den

"ceeften , maar ook eindelyk alle de fchepzelen gebieden , datzy u

^gehoorzaam, onderdaanig en dienftbaar moeten zyn, alzoo , datgy

Il met een goed geweeten , en met de H. Apoftelen zult zeggen kunnen,

dat u de Geeften gehoorzaam zyn , Luc. x. Ten laatften , het welk

,)noch het aller grootüe en voornaamfte is, zult gy verzeekertzyn,
"
dat uw naam in den Heemel gefchreeven is.

In 't befluit , vat hy zyn gevoelen aldus beknopt te zaamen. p. 148.

„ Gelykerwys 'er een eenige God is , van wien alles goeds afvloeid : al-

,zoo is 'er ook maareene zonde, naamelyk de ongehoorzaamheid tee-

„ gens den wille Gods en zyne gebooden $ waar uit dan ai het quaad zyn

„oorfprong neemt c ïnsgelyks is de vreeze desHeeren , het beginzel

'„der wysheid, en des nuttelyken gebruiks der wonder-konft. (Mugite)

Want de vreeze desHeeren volgt naar de gehoorzaamheid en de wille

Gods ; doch naar deeze vreeze Gods volgt alsdan de teegenwoordig-

, heid Gods en des H. Geefts , daartoeookdedienftbaarheidder H. En-
," gelen , en alle goede zaaken uit de onuitputtelyke fchatten Gods

:

„Want ,
gelyk in den 144 Pfalm gefchreeven flaat , deHeere is naby

, allen, die God in der waarheid aanroepen • den wille der geener , die

, hem vreezen, zal hy volbrengen, hun gebed verhooren,en hen ook daar

beneevens zaalig maaken. Maar in teegendeel de tchaadelyke en ver-

', doemelyke Magia komt daar van daan 5 wanneer wy de vreeze Gods

, uit onze harten verliezen , en de zonde over ons heerfchen laaten

,

, als dan komt ons ftraks aan boort de God deezer weereld , en de Vorft

^'der duifternifle , die eenen zoodaanige meniche Üjgjyn goddelooze

^heiligdom onderwyft , en wyed hem ten dienftajjpelfchen Ryks ,

s, na dat hy den geenen dan tot eenderamptenzynllioningryks voor

„hem dienftig en bequaam bevind. Hier op gelyk een fpinne-kop een

„vliege overvalt , die in haar net verwart is ; eeven zoo verOriktook

„ de Duivel zyn gevange wildbraad , met de ftrikken der booze Kiften en

„ begeerlykheeden , tot dat hy zoodaajiigen menfch ten laatften geheel

„ uitzuigt en droog maakt , tot (toffe en brandhout des eeuwigen en hel-

„ fchen vuurs. Hy doet echter zulken lieden een tyd lang goed , brengt

,, ze tot eere , en verheft ze hoog , op dat ze naderhand dies te 1 waarder

„en gruwelyker val doen , en na beneeden geflort werden. Derhalven,

„gunftige waarde Leezer , hef thans deoogen uwsgemoedsop , indien

., gy dit boek nu eenige reizen met vlyt overleezen , en tot de oeffeninge

„uwsverftands gebracht hebt 5 hefuwe oogen op , zeg ik, enzierond-

„om in allerhande hiftorien der goddelyke en heidenfche fchriften. Be-

„fchouvv en betracht ook alle andere dingen in de weereld , en {la acht,

„ volgens myn voorgefchreevene onderrechtinge , op al dat geene , wat

,,'er daagelyks gefchied en voor valt, zoo zult gy gewaar werden, dat

„ alles vol Magi is , doch meer booze als goede^, volgens de tweederley

„ weetenfchap des goeds ende des quaads , gelyk inde twee eerfte Apho-

„ rifmi vertoont is. Dus verre de gemelde Schryver van de Magia Vetemm,

„ ofWonder-konft der Ouden.

Van de MAG IJ.

Nu zullen we verders van deeze ftoffe noch een ofandere befchryvin-

ge uit den voornaamften Autheur van dusdaanige zaaken zelve opteeke-

nen , naamelyk uit Theophraflas Paracelfus , dien we in 't 16^ boek be-

fchreeven hebben , wiens eigene woorden de volgende zyn j
en wel
voor
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voor eerft ,
daarhy dehiftorieendenoorfprongder waare Magia , nee-

vens haare befchryvinge enonderfcheid van de valfche Mig/* aldus ont-
dekt , in zyn Aurora Philofophorum , in het Aanhangzel zyner Heel-kon-
ftige fchriften , c. 1.2. en }.p.~8. enz. „Ten allen tyden hebben de
„Chaldeën, Hebreen, Perfiaanen en Egyptenaars , neevens de Godge-
,Jeertheid en onderrechringe in goddelyke zaaken , ook de vrye natuur-
,,lyke konften , als de verheevenfte Philofophie en Wysheid , aan hunne
>,Voorftanderen, Overheeren en Hooge-Priefteren, om te leeren voor
»gedraagen. Eeveneensgefchiede het ook by Mofes tyden , als wanneer
», men tot Priefters verkooren heeft, zoo wel de Medicyn-meefters en
u die in de Genees-kunde ervaaren waaren, als Magi en Natuur-kundige

,

«deeze , als die van de gezontheid oordeelen konden, inzonderheid

„van de teekenen der melaatsheid; en geene, om genees-middelen,

>, tot onderhoudinge des menfehelyken verftands , voor te fchryven.

ri Dus was ook Mofes zelfs door de naarftige zorge, en'taandryvenvan
» Pharaos dochter , in de School der Egyptenaaren , in allerhande goe-
,, de konften geleert en onderweezen , zoo dathy uitmuntent wierd in

,» wysheid , gelyk uit Hand. der Ap. vu. 12. te zien is. Op dezelve.wyze
» heeft ook Daniel vanzvn kindsheid aan op de konften en leeringen der,

,. Chaldeën gezien \ nadien hy neevens zyne drie Meede-gezellen drie

,»jaaren lang inde Chaldeefche fchriften en taaien is onderrecht geweeft.

,. Gelykerwys zulks zyne voorzegginge en vcrklaaringe der woorden

;

,, Meite Mene , Tekelphares Dan. V. 26. betuigt , welke gefchiede 342^
„jaaren na de Scheppinge der weereld. Deeze woorden moeden door

,1 eenen Prophe«fchen Geeft en Cabaliflifche [ aller verborgenfte godde-

»lyke] vveetenrchap verftaan en verklaart werden. Dienvolgens is nu

5 , dusdaanige Cabaliflifche weetenfehapen wysheid , door mondelinge on-

» derrechtinge van den Vader aan den Zoon , [ geleert werdende, ~\ by
j» Mofes en de Propheeten zeer gemeen en gebruikelyk geweeft. En niet

( i alleen de kinderen Ifraels , maar ook de oude Wyzen , hebben uit dee-

,, ze naruurlyke , diepe en verborge konft God den Heere recht leeren

», kennen , en daarom ook dies te beeter en ftandvaftiger in zyne geboo-

,, den en inzettingen kunnen wandelen. Dus vind men ook in de boeken

s, Samuels , dat de Baals-dienaaren geenzins met den Duivel gemeen-

„fchap gehad , noch hem gevolgt hebben,- maar dat zy door Gods toe-

„ laatinge waarachtige gezichten en verfchyningen zyn deelachtig ge-

„ weeft 5
gelyk \vy daar van in 't boek van de Heemelfche dingen , bree-

„ der bericht zullen geeven.

„ Derhalven is deeze heerlyke gaave alleen den Priefteren en godzaa-

„ ligen menfehen , die in de Gebooden Gods booven-maate trouw ge-

handeld hebben ,
gegeeven, en van God gefchonken geweeft. 't Was

„ook een gebruik by dePerfiaanen, dat niemand tot een Koning ver-

„ kooren , of tot zoodaanige waardigheid verheeven wierd , 't en zy dat

„hy zulk een hoog , wys en geleert man , zoo in naam als in der daad

,, was : het welk daar uit beweezen werd , dat zy hunne Koningen Sopbi,

, dat is , Wyzen genoemt hebben. Eeven dusdaanige waaren ook de

,drie Wyzen uit het Ooften , die Jefus Chriftus van den opgang der

, Zonne quaamen bezoeken , en Natuur-kundige Priefters genaamt waa-

,ren. Dus hebben de Egyptenaaren , na dat zy door de Chaldeën en

,Perfiaanen van deeze Magie en Philofophie kenniffe hadden gekreegen

,

, ook aewilt , dat hunne Priefters en Overften dusdaanige wysheid met

„alle naarftigheid navorfchen en leeren zouden. Waar uit zy dan ook

„ zulken voordeel getrokken hebben , dat onder alienabuurige Landen,

x 2 «tot
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„tot een verandetinge geraakt zyn. Om welke oorzaak Hermes te recht

„ en wel Trismegiflus , dat is de aller grootfte , machtigde en wyfte is ge-

„naamt geworden. Nadien hy een Koning , Priefter en Propheet, en

„ een zeer wys en verftandig Heer is geweeft , in alle natuurlyke zaaken,

„ gelykerwys ook sa.hem Zoroafler.

Noch ter zelver plaats fchryft ParaceIfus.p. 79. Cap. //. „Vermits

„nu de zoon van Noach na de Zond-vloed , ontrent het jaar van

„de fcheppinge der weerejd 1680 , en in 't 17de ra de Zondvloed,

„ het derde deel der weereld bezat , zoo is deeze konft gelyk als met ge-

„weld in Chaldeën en Perfiënaan.'t licht gebrooken , en isnamaals ook

„ in Egypten uitgebreid geworden. Ais nu zulks de Atgodi-fche en Over-
„aeloovige Grieken gewaar wierden 5 zyn 'er zommigevanhen , die

„de voornaamfte en verftandigfte waaren, in C hakteen en Egypten ge-

„ trokken , om uit haare Schooien deeze wysheid te hooren en te lee-

„ ren. Doch alzoo hen de Leeredes goddelyken Woords , uit de H. By-

„bel en de Wet Mofe, niet fmaakte, maar zy zich op hun vernuft en

„eige verftand verlieten , ook fchranderer en vvyzer wilden zyn als

, God zelve , zoo zyn ze van het fondament en den grondflag aller na-

„ tuurlyke geheimeniffen en verborgene konftenafgeweeken , en in hun

ï, eige waanwysheid vervallen
5
gelyk hunne boeken zulks uit wyzen ,

„daar zy zeer verachtelyk , -fabuleus en ipotachtig van de leere Mofis

, fchryven en gevoelen. Doch by de Egyptenaaren was die gewoonte

,

„dat zy diergelyke uitfteekende Leeringen der Wysheid, nietflecht,

„ rond en klaar , maar door hguuren en raadzels , met duifrere woorden-

den vreemde ingelafte Hiftorien voor fielden: Dewelk^namaalsdieuit-

„ muntende Dichter Homerus , wonder-kotiftig in zyn vffzen verbloemd

3 , befchreeven heeft. Vervolgens quam Pythagoras hier by, die veel uit

„de Wet van Mofès en het Oude Teftament [ onder zyne leeringen]

„mengde : lnsgelyks Hippocrates , Tbales , Milefim , Anaxagoras, De-

„ mocritus en andere meer , die zich hier in geoefTent hebben , en hun

,, verftand zien laaten , hoewel geene van allen de rechte Starre-kunde ,

.

„Aard-kunde , Taai-kunde en Genees-kunde begreepen , noch de ei-

„gentlyke waare kennille daar ontrent gehad hebben. Vermits hun eige

„hoogmoed en verwaandheid hen verhinderd , en in dwaalingen geftort

„ heeft. Want zoo ras als zy maar een weinig van de Chaldeërs en £g\ p-

,, tenaren begreepen hadden,zyn ze hovaardig en opgeblaazen geworden,
„en hebben zich van hun verftand veel meer en hoogere dingen inge-

„ beeld , als 't in der daad was -. daar beneevens begoften zy de zaake met
„ fpitsvinnige , valfche verdichte uitvindingen op te pronken , en on-

„ derftonden zich een eige Philofophie, die uit hunne herzensgantlch

„fyn gefponnen was , te fchryven, die niet alleen by hen de overhand
„heeft genoomen , maar is ook naderhand van hen tot den Latynen

,, overgebracht ; dewelke niet min dan de Grieken, nadat zy daar van

„een weinig kenniffe gekreegen hadden, hun verftand ook hebben wil-

..lentoonen, en [deeze Philofophie] door hunne byvoegzelen helpen

>, vermeerderen , verderen en verbeeteren. Door deeze is nu de voorge-

», melde gewaande Philofophie in gantfch Europa verbreid , en heefc

», fchier alle Academiën en Hooge-Schoolen overftroomt , als om wiens

„ w ille dezelve zyn opgerecht geworden , op dat de jeugt daar in onder

», weezen wierd 5 die ook noch heedensdaags zoo hartnekkig daar in on-

„ derrecht werd , dat zy Mof es en de Propheeten vergeetende , dezelve

:, gelyk als God zelve aanhangen , verdeedigen en tot op het bioed be-

: , fchecmen : Dinau gefchied niet alleen in Duitsland , maar ook bykans

» l>y
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„ by alle overige volkeren : Indien ook iemand iets , mer de rechte ,

„waarachtige en in Gods Woord gegronde Philofophie, overeen-ftem-

„ mende , voort brengt , die moet niet alleen verachr , befpot en uitge-

dacht , maar ook wel geheel vervolgt werden, 't Blyft dienvolgens by
„ 't oude fpreek-woord : Mundus vult decipi. De weereld wil bedroogen
,, zyn. Dus gefchiede haar na haaren wille.

„ En verder p. 80. c. 4. De rechte waarachtige Magie is een zoodaanige
„ konft en bequaamheid, waardoor men totdekenniffe der Hoofdftoffèn

,

„ der t' zaamen gevoegde ligchaamen , vruchten, eigenlchappen , krach-

„ ten en verborgene werkingen , komt te raaken : De Cabala daar en te-

lgen, volgens den inhoud van haaren hoogen en verborgenen zin, wyfl
„ den menfche den rechten weg en 't pad aan , om tot God de Heere te

,, naderen , hoedaanig men met hem handelen , en wat men uit zyn
„ Woord oopenbaaren en verkondigen zal. Want de Cabala ( die een

,, verborge en heilige zamenlpraak met God is ) is vol van heemelfche ge-

„ heimeniflen , gelykerwys de Magia en wysheid van natuurlyke [verbor-

,, gentheeden.] Vermits deeze leerd, hoedaanig Men uit natuurlyke din-

„ gen de tegenwoordige en toekoomende zaaken voorfpellen en voorzeg-

„ gen zal. Want de werkinge geeft ons kennilTe van alle fchepzelen , zoo
„wel van hemelfche als van aardfche ligchaamen , zoo wel van inwendU
,, ge als uitwendige , watnaamelyk ineen iegelyk ding voor kragten en
„ verborgene werkingen verflooten leggen , waartoe zy van den beginne

,, gefteld en verordineeid zyn , en eindelyk met wat voor eigenlchappen

„zy begaafd zyn. Düsdaanigeen diergelyke [dingen ] zyn de banden,

,, waar door de hemelfche met de aardfche zaaken verknocht en verbon-

,, den zyn , gelyk zulks uit de uitwerkingen der zelver zomwylen oogen-
„fchynlyk en handtaftelyk kan gefpeurd werden. Deeze verbintenhTe

„ of invloejinge der heemelfche krachten in de andere aardfche hoofdftof-

,, felyke ligchaamen wierd van de Magi en wyzen Gamahea , dat is, een ver-

„loovingeof huuwelyk der hemelfche kragten en eigenfchappen met de

„ laage aardfche krachten , gelyk als van manen vrouw genaamd. Daar

, uit ook de voortteffelykfte vermengingen van alle de heemelfche en aard-

, fche ligchaamen , als naamelyk van de Zonne en de Planeeten , met de
.kruiden , dieren en metallen ontftaan. Doch echter heeft de Duivel,

\ met alle vlyt en ernft, dit licht gepoogd te bezwalken en te verdonkeren:

\ En 't is hem ook niet t'eenemaal mislukt ; vermits hy byna ganfch
', G riekenland daar van beroofd heeft , en in des zelfs plaats menfchelyke

\ meeningen, herzen-drochten, en godslasteringen teegens den Almachti-

, gen God,en zynen eenig-geboren Zoon by de heydenen heeft ingevoerd.

, Want de rechte waaragtige Magia haald haaren oorfprong uit God-
, delyke Ternarius en de Drievuldigheid Gods. Naadien God de Almoo-
, gende alle Creatuuren en fchepzelen met deezen Ternarius ofDrievoudig

, getal geteekend , en doot zynen Goddelyken vinger haar deeze hoog-

, verborge en geheime Drievuldigheid ingegraaven heeft j zoo dat 'er

, niets , onder alle natuurlyke dingen inde geheele weereld, gevonden
, noch bygebracht kan werden , dat de verborgentheid van deeze godde-
,lyke Drieheid ontbeerd of ontbreekt 5 of waar in dezelve gelyk als

\zichtbaarlyk niet kan voor oogen geftelt werden. Want het fchepzel

, den Schepper gelyk als aanwyft en te kennen geeft , volgens het getui-

'„ geniffe van den Apoftel Paulus Rom. 1. zo. De band nu van dit goddelyke

„Drietal , {Temarii} die door de gantfche zelfftandigheid van alle wee-

„ zendlyke zaaken is uitgeftrekt , is onoploflelyk , door welken wy ook

jide geheimnüTen der geheele Natuur uit de vier Hoofdftoffen koomen te

x 3
„haa-
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„haaien. Want de Ternarius of het drievoudig geral, met den Magifchen

„ Ouaternariits , dar is , het viervoudig geral , brengt voorr den volmaak-

,, ten Septenarius , dat is , het zeeven-getal , met veele verborgenrheeden

,, begaaft. En nadien het Viertal in het Drietal komt te ruften , zoo ont-

gaat het Licht der weereld in den Horizon der eeuwigheid, en vertoont

„ons den gantfchen band met God onzen Heemelfchen Vader. Hier toe

„behooren verders alle de krachten en werkingen aller ichepzelen

,

„ mitsgaaders der zelver gebruik in haare verborgenrheeden , teeke-

„nen , Charafters en flguuren hier voor afgebeeld
$
ja zoodaanig, dat

„ook naauwelyks het minfte titteltje daar in verhoolen blyft , dat niet

„ door een naarftige onderzoekinge kan geopenbaart werden. Want wan-

„ neer het Viertal en het Drietal in het Drietal opftygen , zoogefchied

„den ingang in de Eenheid 5 in welke alle geheime en verborge wysheid

„aller dingen, ( dewelke God Almachtig , zoo wel in zyn Woord, als

„indefchepzelen, het werk zyner handen geopenbaart heeft, ) beftaat;

„op dat de menfchen een waarachtige kenniife mochten hebben van die

„ dingen , die op een ander plaats wydloopig verklaart werden.

De befchryvinge der Magie (of iVonder-konjl) geeft ons Paracelfus in Fhi-

lofophia Occult, p. 198. aldus : Magica is in haar zelven de verbcrgenftè

konfl en grootfte wysheid ontrent bcoven-natuurlyke zaaken op aarden: En 't geen

voor, 't menfchelyk vernuft onmoogelyk is te vinden ofdoor te gronden , dat kan door

de konfi Magicagevonden en doorgrondt werden. „Want zy is een groote ver-

„ borge wysheid , welke voor 't vernuft een oopenbaare groote dwaasheid

„is. Hierom was 't ook wel goed en zeer noodig, datde Godgeleerden

„ook iets daar van wiften te fpreeken , en ook beproefden , wat Magica

„was , op dat ze op zoo een onbehooriyke wyze en loflen grond kaar

„ftraks geen tooverye noemden. Want Magica was hen zeer dienftig

,

„ vermits zyDoöooren en Meefters der Schrift willen zyn, zo als zy
„ hun zelven inbeelden : hoewel ik niet van gevoelen ben , dat zy in Ma-
„ gica zouden arbeiden , of iets daar van gebruiken : Maar dat zy daar van

„een goede kenniffe (of ondervindingc ) zouden hebben , en haare

„uitwerkingeen deugden weeten, om der groote gehermeniffen wille,

„die in de H. Schrift verhoolen leggen, en door de Apofrelen, Pro-

„ pheeten en Chriftus zelve zyn uirgefprooken , en dewelke wy met
„ onze vernuft noch verdaan , noch uitvorfchen kunnen. Want wat voor
„een Godgeleerde ( ook de Magia niet verftaande ) heeft eenen Duivel

„ uitgedreeven , of eenen anderen Geeft verjaagd , of tot hem gebracht >

„Of, dat noch veel minder en geringer is, waar heeft hy eenen zieken

„gezond gemaakt, ofeenige andere hulpe beweezen , alleen door zyn
„geloof? Ikzwyge, dat hy daar door eenen grooten berg verzet, of

„ wel geheel in de zee geworpen heeft. Derhalven volgd , dat zy zelve

„van dit geloove, daar Chriftus van fpreekt , noch veel noch weinig

„verdaan, en nochtans hebben zy het geftaadig in den mond , onderwy-
„ zen en leeren veel daar van, kunnen het echter zelfs niet bewyzen,

„ of daar meede een teeken doen, dat men zeggen zoude
j kunnen,

„ dat zy het geloove verftonden , en het zelve wiften te gebruiken en goed
„ te maaken. En als 'er nu een ander komt, die daar door een teeken doet

,

„ het mag dan goed of quaad zyn , zo heeten zy hemftraks een toovenaar,

„ om dat het boven hun vernuft en menfchelyke wysheid is , en zy de

„Magie en tooverye niet weeten te onderfcheiden. Want Magia is een

„fchrandere zuivere konft , niet met ceremoniën of befweeringen be-

„ vlekt noch bezoedeld , gelykerwys de Nigromantia of fwarre-konft.

„ Want in dezelve werden geen Plechtigheden , befweeringen , verbindin-

»gen,
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„gen, zeegeningen noch vervloekingen gebruikt , noch in 't werk ge-
„lteldj maar alleen her geloove, daar Chriftus van fpreekt

5 het welke
,. bergen verplaatrt en in de zee werpt 5 het welke ook over alle geeftcn
„en invloejingen der ftarren (afcendenten ) gebieden , haar overheer-
„fchen en bedwingen kan: dit geloove, [ zeg' ik ] werd daar in byder
„hand gevat. Doch alhier is ten uitterften van nooden wel acht teeeeven ,

„datditgelove in geenbygeloof en misbruik verandere, om den men-
„ fche te verderven of te befchaadigen : want op deeze wyze werd een
„ toovenaar daar uit , en deeze konft werd alsdan van veelen niet onbillyk
„ een toovery genaamd : Want aldus doen de toovereflèn , die haar in dee-
„ ze kond ingedrongen, en de zelve [ bygeloovigheden ] gebruikt heb-
„ben, wentelende zich daarin als een zwyn in 'tflyk. In deezer voegen
„ is zy [ de Magia ] door haar tot een toovery geworden , en 't en is niet

„ onbillyk noch onrechtvaardig , dat men haar en alle toovenaars door het
„vuur van kant helpt : vermits zy de fchaadelykfte menfchen , en argfte

„ vyanden zyn , die wy hier opaarden hebben , als zy op iemand boos
„ zyn. Voor eenen oopenbaaren lighaamelyken vyand , die eenen ande-
„ ren met quaade waapenen, fchiet- of werp-geweer naagaat,kan men zich

„ noch eenigzins wachten , en ook zich teegens hem weeder voorzien of
„ toeruften met pantzier , harnafch, wapens of fchiet-geweer , ofook
„ welftil in huis blyven, en niemand, als dien men wil, tot zich inlaa-

„ ten. Maar voor toovenaars kan men zich op zulk een wyze geenzins be-

„ fchutten , voor hen helpt geen pantzier , geen harnafch , geen deur
„ noch flot , zy dringen door alles heen , en alles ftaat voor hen oopen :

„Enalfchoon iemand in een yzereofftaalekift was geflooten , hy was
„ echter voor hen niet veylig. Derhalven, hoewel zy zelve met hun ei-

„ ge ligchaam geen fchaade doen, zo kunnen zy nochtans , door hun ge-

„ waande geloove , iemand de geeften en invloejingen der ftarren (afcen-

„ denten ) op den hals zenden , en eenen menfche , fchoon over hon-
„derdmylen daar van daan zynde , aan zyn lichaam beleedigen enbe-
„fchaadigen,- ofhoe 't hen beliefd, flaan, fteeken , ofwel geheel van
„ 't leeven berooven : hoewel men uitwendig geen quetzuure des ligchaams

„ kan zien of gewaar werden. Want zy konnen het vleefch of den uit-

„ wendigemenfch niet quetzen ofbeleedigen , maar alleen den inwendi-

„ gen menfche, den geeft des leevens. Hierom kan ook geen pantzier of

„harnafch, 't mag zoo goed zyn als 't wil, hier teegens behulpelyk

„ zyn -. Maar een ander harnafch moet hier teegens door 't geloove aange-

trokken werden: Dat is een hemd, of het binnenfte linne-waad , zoo
„ 't zelve verkeerd aangetrokken werd , naa dat het dikwils rechts gedraa-

„ gen is , doet daar teegens meer voordeel , dan alle harnaflchen
, pantzie-

„ ren , elands-huiden , engelfche huiven of natte kleederen.

Van de M A G I A.

Eindelyk willen wy ook zien wat de bekende Jacoh B'óhme van deeze
zaak heeft naagelaaten , en wel maar alleenlyk uit t of 3 plaatzen zyner

fchriften. Voor eerft dan fchryft hy in 't Myfterium Magnum cap. LXVlll. p.

668. aldus. „ De Magus naturalis ( of Natuurlyke wonderkonftenaar

)

„heeft maar alleen macht in de Natuur, alleenlyk in dat geene, wat de

9 , Natuur in haare werkinge bootzeerd; doch wat God vormd en boot-

„ zeerd , daar kan hy niet achter komen , noch daar in iets raaden : Maar

», een Propheet heeft macht het zelve uit te leggen. . Want hy is een God-

„ delyke Magus, gelyk Jofeph. By de Egyptenaaren was de Magifche konfl:
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„gemeen : Maar toen ze misgebruikt en tor tooverye gebracht wierd,

„ wierd ze uitgeroeid : hoewel ze by de Heidenen bleef tot op het Ryke
„ Chrifti , tot dat de Goddelyke Magia opging 5 toen ging de Natuurlyke

„ by de Chriftenen onder ; het welk in den beginne zeer goed was dat ze

„ onderging; want het Heidenfche geloof quamdaar door re verderven,

,, en Atmagifche beelden der Natuur, diezy voor Gooden eerden, wier-

„ den daar door uit de harten der menlchen uitgeroeid.) Doch als nu
„het Chriftelyke geloove gemeen wierd , zoo ftonden 'er andere Magi
„ in de Chriftenheid op , naamelykde Setten, dewelke zich in de plaats

„ der Heidenfche Afgods-beelden voor Gooden indrongen , bedryvende

„grooter bedrog als de Heidenen met haare Magifche beelden : Want de
„Heidenen zaagen op den grond der Natuure , op haar vermoogen en

„ vverkinge : Maar deeze daarenteegen fielden zich , booven den grond

„ der Natuure enkel in een hiftorifch geloove , [ naamelyk ] dat men ge-

„ looven zoude , wat zy verzonnen. Gelykerwys ook noch hedendaags

„deNaam-Chriftenheid vol isvandiergelyke Magi , by welke geen na-

„ tuurlyke verftand , noch van God noch van de Natuur meer is , maar
„alleen en ydel gerabbel van een boven- natuurlyken Magifchen grond,

„ waarin zy zich tot Afgoden en Beelden hebben ingedrongen, en ver-

,, ftaan nochtans noch de Goddelyke noch de natuurlyke Magia 5 alzoo dan

„ door hen de weereld fteeke blind is geworden. Daar uit ook de twift en

„ oneenigheid in 't geloove ontdaan is , dat men veel van 't Geloove op-

„ geeft , en het eene hier , het andere daar van daan haald , en een mee-

» nigte gevoelens maakt , die al te zaamen flimmer zyn als de heiden-

»» fche Beelden , die ten minften noch jin de Natuur haaren grond hadden,

» Deeze beelden daarenteegen hebben noch in de Natuur, noch in hec

,, booven natuurlyke Goddelyke geloof, geenen grond , maar zyn ftom-

„ me Afgoden, en hunne dienaaren zyn Baals-dienaaren. En gelyk hec

,, hoog noodig en goed was , datbyde Chriftenen de naatuurlyke Magia

„te vallen quam, toert het geloove van Chriftus openbaar wierd. Alzoo
„ is het te deezer tyd noch veel noodiger , dat de natuurlyke Magia wee-

„ der aan 't licht koome, op dat toch eens aan de Naam-C hriftenheyd hnare

„ eigene gemaakte Afgoden door de Natuur openbaar en bekend werden

,

„ en men in de Natuur het uitgefprooke gevormde woord Gods mag aan-

schouwen $ zoo welde nieuwe Wedergeboorte , als ook den val en de
„verdorventheid , opdatdeftryd, mitsgaders de gemaakte booven na-

„ tuurlyke Afgods-beelden mochten uitgeroeid worden , en men ten

„minften door de Natuur leerde de Schrift verftaan, naardien men toch

,, immers den Geeft Gods , in de Goddelyke Magia des waaren geloofs

,

„ niet vertrouwen wil , maar veftigd alleen zynen grond op den rooren

,, van Babel in 't gekrakeel en de verzonnene afgods-meemngen , naame-
„lyk, in de menfchelyke inzettingen. Niet zegge ik, dat mendehey-
„denfcheM^w zal wederzoeken en voorzeggingen doen , en de Hei-
„denfche Afgooden weederaanneemen, maar dat hetnoodzaakelyk is,

,, den grond der Natuure te leeren onderzoeken , als het gevormde woord
,, Gods volgens liefde en toorn , mitsgaaders des zelfs [des woords]
„ weeder-uitfpreeken , op dat men niet zoo blind ontrent het Weezen al-

„ Ier Weezen zy. Want de Oudvaders des eerflen geloofs zyn geenzins

„ zoo blind ontrent het Ryk der Natuur geweeft , maar zy hebben aan ( of
„uit) de Natuur gezien , dat 'er een verborgene God was , die zich

„ door het woord zy ner uit-aazeminge en invorminge met ( of door ) de

„ gefchaape weereld had zichtbaar gemaakt , en hebben uit het Schepzel

,,kennifleYan Gods woord gekreegen, hec welk thans noch veel nood-

„ zaa-
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„zaakelykeris,opdat de Afgooden der meeningen mochten aan 'tlichc

„ koomen erf bekent werden , en men eindelykeens zien mocht, wat
„het geloove is , dat het geenzins maar een enkele meeninge en waan,
„maar een goddelyke weezen is $ welk weezen in de zichtbaare men-
„fche voorde uitterlyke oogen verborgen is, gelykerwysookdeon-
„ zichtbaare God verborgen is voor het zichtbaare deezer weereld.
En verders fchryft hy van de geheimeniffen indeScheppinge, hoe

dat ze voor.de geloovige noch altoos open (laan, opde volgende wyze,
in'tXI. Hoofdft. p. 6*1. § f. enz. „Het oogeGods isinMofesen inde
„kinderen der Heiligen geweeft, zy hebben in Gods Geeft gezien en

„ gefprooken , en nochtans het gezicht der geeftelyke geboorte niet ge-

„ had , als maar zomwylen , als God heeft willen wonderen werken', ge-

„lyk by Moies , wanneer hy die wonderen in Egypten deed, als toen
„ftond de goddelyke Magia voor hem open , op die zelve manier en
„wyze, als ze indeScheppinge ftond. En dit zelve is ook alleen de val

„ van Lucifer geweeft, dat hy een God der Natuur wil zynde,en in de her-

„ fcheppinge leeven. lnsgelyks is dit zelve de Afgoderye der Heidenen
„geweeft ; Want vermits zyde Magifche geboorte verftonden, vielen

„ zy van den eenigen God op de Magifche geboorte der Natuur , en ver-

„ koozen zich Afgooden uit de krachten der Natuur. Om haarent wille

„is deScheppingezooduifter gebleeven, en God heeft zyne kinderen

.

„in wien het waarachtige licht quam te fchyneij, mee rampzaaligheid

„bedekt, zoo dat zy aan hen zelven niet openbaar zyn geworden. De-
„ wyl nu Adam ook na die zelve luft om de Magia te kennen en te be-

„ proeven imagineerde , [of krachtig zyne gedachten ftelde,} en zyn
„ wilde als God , zoo liet het hem God ook toe , dat hy zyn heemelich

„ beeld met de yaelheid der Natuur opvulde , en geheel duider en aardfeh

„maakte
$
gelykl«ci/êrook deede met het Middel-punt [ofdeinwen-

„digfte kracht] der Natuur., wanneer hy uit een Engel eenen Duivel

„ maakte. Dienvolgens wil ik den I^eezer hier ontrent gewaarfchouwt
„hebben $ dat hy de Magia te recht gebruike, naamelyk in een oprecht

„ geloove en ootmoedigheid voor God ; noch de Turba magna [ de groo-

„ te verwarringe ] op een Magifche wyze niet koome aan te raaken, 't en

„zy dan dat het tot Gods eere , en ten beften van des menfehent

„ zaaligheid ftrekke. Want wy kunnen met waarheid zeggen ; dat het

„ Verbum fiat [woord , het werde~\ noch op heedenmetfeheppen bezig

„is: fchoon het wel geen ftarren ofaarde fchept , zoo werkt het noch-

„tans in de eigenfehappen der zelver , bootzeerd enbind te zaamen :

„ Voor de Natuur is alles moogelyk , gelykerwys het haar in den begin-

„ ne is moogelyk geweeft , fteenen en aarde te baaren , als meede de ftar-

„ ren en de vier Hoofdftoffên , en zy zulks uit eenen eenigen grond heeft

„ uitgevoert : alZoo is het huiden ; door de fterke begeerte, (die de grond

„ der Magia is) kan alles uitgevoert werden,zo men in een werk de Natuur

„ in haar orde gebruikt. Alle de Weezens ftaan in de zeeven Eigenfchap-

„pen: Wie nu dit weezen kend, die kan het door dien zelven geeft, van

„ dezelve hoedaanigheid , daar het een Weezen uit geworden is , in an-

„ dere gedaante veranderen, ook in een ander Weezen invoeren,en alzoo

„uit iets goeds wat quaads , en uit iets quaads wat goeds maaken. Al-

„ les wat veranderd zal werden, moet door de gelykheid (of overeen

„ ftemminge, ) als door iets dat aan het zelve eigen is,gefchieden : Want
„ het vreemde is des zelfs vyand

5
gelyk als de menfehheid, moet door de

„ gelykheid, in zyne verloore heiligheid der goddelyke weezendlykheid,

„ weederom door de goddelyke weezendlykheid, in de gelykheid nieuw-

/ƒ. Deel, y ge-
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„ gebooren werden. En gelykerwys de valfche Magus den menfch door

,, de befweeringe met de gelykvormigheid befchaadigr , en hem quaad 'm

„ zyn quaad (als in de gelykheid ) door de begeerte invoerd : Engelyk
„het oprechte heilige gelooveofdegoddelyke begeerte, ook inde ge-

„lykheid ingaat , en den menfch daar voorbefchermc , dat de valfche

„begeerte niet hechten kan: Alzooftaat alles in de gelykvormigheid,

„ een ïegelyk ding kan in zyne gelykheid ingevoert werden En zoo ras

„ het in zyn gelykheid komt , verheugt het zich in zyn gelykheid , het

„zy dan quaad of goed , en beg'int te qualificeeren ( of zyn werkingete
„verrichten:) Gelyk men het zelve aan quaad en goed komt te zien.

„Ik ftel een voorbeeld : Wanner iemand een klein weinigje vergif in-

„ neemt , zoo zal het vergif in 't ligchaam , het welk voor heen ftil en

„ onbeweeglyk was , het zelve terftond*met een grootebégeerte aannee-

„men , zich daar door verfterken , en zyn werkinge beginnen te vol-

,, gen , en zyn teegendeel , naamelyk het goede , verderven en verftoo-

,, ren. En wat nu het quaade in zyn eigenfchapdoen kan , dat kan ook
„ het goede in zyn eigenfchap doen « want wanneer het zelve van de
,', grimmigheid verloft ( of ontbonden ) werd , zoo kan het zyne gelyk-

„ heid ook in derechte waarachtige blydfchap invoeren.

Eindelykfpreekthy in zyn Grondige bericht van 't goddelykeen aard-

fclie Myjierium in den 8. Textp. lól. „Aldus zien wy althans den oor-

„fprong der twee Godsdienften , daar Babel eene Afgodin uitgeboo-

„ ren is, en dat aan Heidenen en Jooden. Want in beide is Babel . enzy
„zyn twee gedachten in een: Het eene, het welk uit zyn vefnuft (als

„ uit het leeven en den geeft der Natuur ) maar voort gaat , en zich zel-

„ven zoekt te verheffen , dat maakt zich eenen weg^n zyn weezen:
„want zyn wille gaat uit zyn eigen zucht ofverlangen, én zoekt zyne
„Magia , als een groot getal tot zyne heerfchappye , een meen igvuldig-

,, heid 5 en ditgefchied maar uit zich zelven , voor zich heen $ zyn wil-»

„Ie blyft in zyn veelheid , en is de God en Leidsman van zyn veel-

„heid. En fclioon de vrye wille Gods dit gedachte te gemoed treeden

„beftraft , zoo huicheld den Afgod maar met den morVtf Voorde vrye

,, wille, als voorden Geeft Gods, en eert zyn eige wille iii het getal der

„ meenigvuldigheid : Want die zelve wille is Uit Zynen fchar , en uit zy-«

„ne Magia gebooren « zy begryptdenvfyen wille Gods niet , en dien-*

„ volgens is zeuit vleefch en bloed , uit zyn eige Natuur gebooren , en is

„ een kind deezer weereld , en houd zynen fchat voor zyne liefde : alzo»

„ is ze althans eene huichelarefle en eene verwarde Babel : warït het getafe

„der veelheid , als haar eige Magia verwarren haar , dacze-u-it heteertig

„ getal 'uit gaat in veele : Nu is de veelvuldigheid een verwarde" Babel , ent

„ haar fchynheilige mond , waar meede ze déir Geeft der eenigheid goede

„ woorden geeft, en veel belooft, is een Arrrichrift en leugen areïTê. Want
„anders fpreekt ze en anders doet ze , JVaar herteis eerf begeerte , e»
„haare geeft des herten heeft zich in die begeerte ingegeeven. Alz'ooi*

„ de Magus der veelvuldigheid althans een ftout , hoovaardig-, gierig e»
„ boosaardig verflinder , en een geeft der baarende veelvuldigheid , en is<

„een valfch afgooden-dienaar , hy hangt de vrye willeder Natuur rtiiv

'

„ aan , die de macht der wonderen in haar geweld heeft , en heeft gee»
„verftand ontrent het goddelyke Myfterium ( ofgeheimenis.) Wantliy*

„hangt dien zelven Geeft met zynen wille niet aan 5 want indienzyn

„ wille zich in de vryheid gekeerchadde , zoo zoude de Geeft Gods zyi*

„Magifche Myfterium open fluiten, en alsdan'Honden zyne wonderen er*

„ werken mee zynen wille in God. Doch inden ze nvtrif zifch uitgaan

,

1 r\r\ZOO
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„200 zoekt het begin het einde , en het middel is de Turba (ofdever-
„warringe. ) Want dit [alles] flaat niet inden vryen wille Gods,
„maar het waft uit zich zelven , en verheft zich als een ftoute boom.
„En indien dan God maar eenig in zyn wille is , en in zyn eeuwige be-
geerte , als in de eeuwige Magia eenig is, zoo dat zich het verlangen
„der eeuwige Magi.i nu alzoo in de eeuwige wille over geeft, en daar in

„ zyn leeven lchept , zoo is de wille , die uit die geboorce haar oorfprong
„neemt , als een afvallige en meineedige hoer ; want zy is een moeder
„der valfchheid , ende hangt niet aan de vrye wille. En wy verftaan al-

„ hier een ahvykinge van God : zoo als Lucifer van dit alles een oorzaak

„ is , die de Magia der Natüure valfch-begeerende heeft gemaakt ; en
„werden aldus hier in twee eeuwige leevensgebooren, alsheteenein

„ den wille Gods, en het andere in den wille des Duivels ende des toorns,

„ ende dit is Babel met den Antichrift opder aarden. Alles wat uit Gods
„wille uitgaat in zyn eige wille , dat zelve baard in Babel: dit ziet gy
„aan.de Jooden en Heidenen, gelyk ook aan alle volkeren. DeHeide-
„nen bleeven in haar eigene Magia ftaan : doch die uit de begeerte der

„verdoryentheid uit gingen in het lichc der Natuur, ( dewyl zy God
„niet kenden,) en leefden in reinigheid , die zelve Heidenen waaren
„kinderen van de Vrye wille ; en in die zelve heeft de Geeft der vryheid

„ groote wonderen in haar Myfteriam geopenbaart , gelyk men aan haare

„nagelaatene wysheid fpeuren kan. De ander daar en teegen, die maar

„ in een eige wille van haaren Magifchen geeft uit vleefch en bloed leefden^

„ dien verdronk [ of verftikte ] haar wille in de Turba [ofverwarringe, ]

„ en de Turba groeide in haaren wille op , en gaf haar eenen geeft , volgens

„de eigenfehappen des gierigheidsengrimmigheids, die zochten maat

„ het getal der veelheid , als heerfchappyen en Koniögryken. En toen de
„Turba door geweld niet konde voort koomen , zoo wierd ze toornig

,,en ving oorlog en oneenigheid aan: en hier uit neemt den oorlog zy-

„ nen oorfprong , uit de hoovaardye en baatzucht der veelvuldigheid,

„en zy behoort met haar getal in het Afy/?i?riwwi des toorns. Eeveneens

„ waaren ook de Jooden , God openbaarde zich aan hen 5 doch zy hin-

„ gen ook aan twee willen t als een deel hing met zynen wille aan het ge-

„bod , en fterkte zich na Gods wille, gelyk als de Aards-Vaders, en

„allevroome Hoopers ( of hoope hebbende) inlfraël. De andere dee-

„den met de handen het werk des wets, en hingen met hunnen wille,

„ aan hunne vergifte Magia , als aan de baatzucht , en zochten maar hun
„getal der veelvuldigheid: Hun mond was een Joode, en het herte een

„ Babelfche hoer.een huichelaar en een Antichrift met goede woorden en

„ een valfch baatzuchtig herte. En aldus zit in de Chriftenheid en by alle

„volkeren de Babelfche hoeremet den Antichrift op den throon , daar

„in een volk teffens twee Ryken woonen, die zichindeninwendigen

„geeft niet vermengen laaten, dat zy een zouden werden, gelyk leem

„en yzer zich niet mengen wil : Zy vermengen zich wel naden lig—

„chaame , doch hunne geeften zyn twee gedachten , volgens het zeg-

„ gen van den Propheet Daniel. Daarom wie den Antichrift wil kennen

,

„die zoeke hemmaaropdeezewyze, en hy zal hem in alle huizen vin-

„den. Maar de flimfte is de gekroonde Hoer: en haare Gevaaders , die

„haar uit den doop der hoerery heffen , zyn de fchreeuwers , die de

„menfehen uit den eenigen wille Gods in veele willen voeren , om
„maar het getal der veelheid te moogen hebben , en kunnen aardfche

„buiken meften. En het andere gedeelte der vrye wille Gods gaat met

„haaren Magifchen wille uit, uit zich zelven in de vryheid, naamelyk,

y i >»in
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„ in de eenige onvatbaare wille Gods 5 deeze ftaan ruggelings teegens een

,, in de Magïlche figuur gekeert. Haarleeven zoekt brood , en gaat recht

„ uit, en haar wille is niet in \ brood 5 maar gaat uit zich , uit het verlan-

„ geu in God. En zy die mee haaren wille in God, in het een getal, leeven,

,, zyn de kinderen van de eeuwige oprechte Magia. Want Gods Geeft

,, woont in haaren wille.en openbaart haar dé eeuwige wonderen Gods,en

„ aan haaren leevens-geeft de wonderen deezer weereld.En deeze zyn vry

,, van Babel en den Antichrift, fehoonzy hemookinzynfehoot zaaten.

, rWanthet rechte afbeeldzêl Gods Haat in den geeft der wille.dieuitden

,,<jeeftder ziele gebooren werd. By aldien'er nu twee M^/V?/i'nelka:ide-

„ ren zyn , zoo zyn 'er ook twee Magi , die ze voeren [orbëftieren] haa-

„melyk twee Geeften. Deeene is Gods Geeft , en de andereis de Geeft

,s des VernufKv daar de Duivel zich in verbergt; en in Gods Geeft de

„ liefde der eerrigheid. Nu ikatf/héin de menfeh niet beeter beproeven
,

„als dat hy met einftaanmerke , waar toe hem zyn begeerte en luft dryft,

,, dien- heeft- hy-tbr een Leidsmannen des zelfs kind is hy bok. Echter

», heêfchy abltansnoch macht , dien zelveh wille te verbreeken en te vets-

,, anderen 5 vv-anchy isMagifch, en heeftde' kracht. Maar het moet ernft

i", zyn •. want hy nioet den Starre-geeft temmen, dieinhemheerfcht;

^daartoe is van noóde een maatigen ftil leeven , mitsgaaders een geduu-

,,-rige inwerpinge in den wille Gods! Want de-krachten van 't geftarnte

,,(Starre-quaab)" «e bedwingen is geen werk van wysheidnóchkonft,

„maar van maatig-heid des leevens met eenen geftaadigen uitgang uit de

„invloeyingeiv. X>e HóofdftofFen werpen hem [den menfche] onop-

,, hoüdelyk de ftarre-neigingen in den wille ,• hierom is het zoo een lichte

„ zaak niet , een kind Gods te werden , daar behoort veel arbeid met

„ veel moeite en lyden toe. En niet te min durft zich den Antichrift een

„kind Gods noemen 3 maarChriftuszegt , dat ze niet alle in'tKohink-

,, ryk der Heemelen zullen ingaan , die daar zeggen, Heere, Heere,

,, hebben we niet in uwen naame duivelen uitgeworpen en wonder-daa-

,,den gedaan ? Maar hy zegt tot hen: Gaat van my weggy ftinkende

„bokken, ik kenne uniet. Gy hebt het zelve uit devalfche Magia gedaan,

„ ert zyt nooit in mynen Geeft en wille bekent geweeft. Gy zyt in uwe
,, geeftelyke beelteniffen bokken-, tyrannen , baatzuchtige , hoovaardige

,, en welluftige menfehen : gy hebt mynen naam op uw tong gedraagen ,

,,maar uw herte was aan de welluft, debegeerlykheiddesvleefchsge-

„ofiert , en bent inde Turba (Yerwarringe) gebooren. Gymoetdoor
„ het vuur beproeft werden , en alsdan bekomt een ieder Ryk zyne rech-

tte vruchten.

Kier neevens kan Ook gevoeglyk die plaats uit Lutherftaan, daarhy
insgelyks zyn gevoelen van de Magia zeer wyslyk verklaard : in de Kcrk-
poftilop H. Drie-Koning-dag.p. 190. Die de Euangelifi alhier Magi noemde,

heeten ivy op Duits waarzeggers, met [dat zv zyn] geiyk als die men de wxze man~

«en en wyze vrouwen noemd, die den meufchen allerhande dingen kunnen zeggen ,

veele heimelyke konflen weeten , en avontnuren bedryven. En bnhite konfl werd
Magiagenaamd , en werd zornivylen door de fwarte konfl , en door hidpe des Dui-

vels verricht , echter niet ten eenemaal gelyk de hexen 'en tooverejlen doen. Want

een Magus fiveemd iets na de rechte Propheeten y doch niet uit Gods Geefi ,

daarom koornen zy dikwils over een : want hunne zaaken zyn niet enkelyk duy-

vels-zaaken,gelyk die van de tooverefien , maar zy zyn vermengd met het natuur-

lyke vernuft \ en des duivels byfland.

Insgelyks ook hunne wonder-daaden , zyn geen bloote duivelfche fpookeryen ,

gelyk de dingen der hexen zyn , maar ze zyn vermengd met natiuirlyke werken

,

en
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en een Magus tracht altoos na de rechte natuurlyke konft. Want daar zyn veele

he'melyh werkingen in de Natuur , wie die zelve weet voort te brengen , die doet

gelyke"wonderwcrhn , voor anderen , die het niet weeten • gelyk de Jlchimiflen

uit hofer goud maaken. Deeze heimclyke kennijfè der Natuur heeft Salomo door

den Geef! Gods overvloedig gehad : en hy heeft ze ook opeen uitjleckende wyze
gebruykt-, 1 B. der Kon. m. als hy die twee wyven oordeelde weegens het leeven-

d^e en doodékind, vindende uit den allerdiepjlen grond der Natuur , wie van bei-

den de rechte moeder was. Desgelyks gebruikte ook Jacob G enef. xxx. die zelve

konjf , als'hy door de bonteftokken te weeg bracht', dat 'er niet dan bonteJchaapen

gebooren wierden. Deeze httft is een vrye 'ewreehte naWurlyke konfi , daar alles

uit outfeaan is , wat de Geneesmeeflers enfoyu gélyke , van de krachten der krui-

den , vruchten , bergftfiffen , fieencu en diergelyke wcètett , befchryven en ge-

bruiken. Ook werd ze in de Schrift dikwils Aangetrokken , dat zy gelykenijien ge-

bruikt van diëten , Jleenen., boomen en kruiden &c. Ja by de Perftaanen en Ara-

biers was deeze konfl zeer in 't gebruik , en deeze zelve Mannen uit het Ooflen heb-

ben zich daar frigeoeffendgehad 5 en zy iseewecüyke konft geweefl , dieookver-

flandige menfehen maakte. Maar naderhand zyn'defwynen en onvernnftige botte-

rikken daar ingevallen , gelyk in alle konften en weere njchappen gefchied , die zyn

teverre uit de iveggetreederi', en hebben deeze eedeIe konflmét goochelen en too-

veren vermengd.

§. XXIII.

HEt leeven van Swenkfeld is wel , in her xvi. Boek , volgens alle

omftandigheeden uit geloofwaardige getuigeniflen , overvloedig

genoeg voorgefteld. Doch dewyl ondertufTchen een merkwaardig ge-

fchrift van des zelfs overlyden is in 't licht gekomen , het welk dit deel der

Ketter-Hiftorie taamelyk kan ophelderen : zoo kan ik niet nalaaten

,

hetzelve, doordien het buiten dat kort is, van woofd tot woord hier

by te voegen, en dan vervolgens ook nódh eenige wichtige plaatzen uit des

mans fchriften uit te trekken, die de verfchil-punten en zyn eigentlyke

meeninge daar ontrent noch wat duidelyker verklaaren kunnen. Het ge-

melde Gefchrift luid aldus 5

Verscheiden Van &föar Swenkfdd.

ALle die geene goede vrienden, dié de waarheid liefhebben, willen

zich doch door die flinxe taal niét misleiden laaten , die hem eenige

boosaardig na-geeven, als of hy geen goed einde zoude genoomen heb-

ben • nadienze hem geweld èn onrecht aandoen ; her welke hen zelven

tot het grootfte naadeel (trekken zal. Want de H. man Gods is trooftelyk

en met blydfehap in de eeuwige rufte Gods ingegaan , heeft ook tyd en

dag voorzegt , vvantleer hy yerfcheiden zoude • het welke ook alzoo ge-

fchied is, gelyk alle die geene Weeten en betuygen kunnen , die by zyn

trooftelyk overlyden zyn teegenwoordiggeweeft. Hy heeft ook, zoo te

zeggen.geene groote pynen.noch byzondere ziekte gehad.Want de Heere

Chnflus, dienhy altoos in zyn leeven heeft lief gehad, en waar op hy

alleen zyn vertrouwen en hoop", doch op geen fchepzel, 'geveftigd had-

de ( gelyk wy alle , die begeeren zaalig te werden , ook behoorden re

doen,) heeft hem in den llaap zeer zacht en zoetjes laaten overlyden.

Hy heeft ook voor zyn einde alle zyne leetringen zoodaanig beveiligd

:

y 3
, 1 dat
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dat hy gezegt heeft , hy wift niet een ftipje daar in te veranderen ,

maar wat hy gefchreeven hadde , dat hadde hy met een goed getuygenifïè

zyns geweetens , door den H. Geeft gefchreeven , nochdatdeleere niet

zyne leere , maar die van den Heere Chriftus en zynen Geeft was, die allen

Meede-belyderen voorftaan en geleiden zoude , en eerft na zynen dood

en overlyden zoude opgaan en openbaar werden , meer als in zyn leeven

,

om dat hem zyne tegenpartyders zo leelyk hadden uitgekreeten. Hy
heeft ook wyders verklaard , dat hy door Gods genaade in zyn harte ver-

zeekerdwas , dat zyn naam in het Boek des leevens was ingeichree-

ven ,
gelyk hy dan ook , eer hy van deeze weereld fcheide , een

flcmme heelt gehoord : Op , op in den Heemel. Welke ftemme hy te

vooren ook gehoord hadde , als hy uit zyn Vaderland reed , zeggende:

Op, op uit het vuur . die zelve ftemme heeft hy op zyn bed ook gehoord:

Op, op in den Heemel. Waar in hy ook buiten twyffel door Gods Engelen

met gejuich en blydfchap is geleid geworden 5 het welke die geene , die

by zyn einde geweeft zyn , wel aan hem gemerkt hebben. Want een

weinigje voor zyn verfcheiden , richte hy zich met het halve deel zyns
ligchaams op ,.maakte een vroolyk gebaar met de handen, lachte zeer ern-

,

ftigen hartelykin zich zelven, en riep een van zyne vrienden , die by
hem ftonden , by zyn naam , zo dat de omftanders niet anders geloofden

als dat hem de Heere Chriftus verfcheenen was, die aldus zyn ziele in de

eeuwige rufte en zaaligheyd hadde opgenomen 5 want terftond ontfliep

hy, engafzynengeeftop. Gelyk hy zich daar en booven noch meermaa-
len , met zyn ligchaam in des Heeren handen bevoolen hadde. En wat
voor heerlyke gebeeden en vermaaningen hy in zyn ziekbedde gedaan

heeft, kan niet alles befchreeven werden. Meede heeft hy alles, wat
liy hier quam te laaten , zo wyslyk en Chriftelyk befteld en te verftaan

gegeeven , dat niemand geen krakkeel , ongenoegen noch klagte daar

over betoonen kan $ en alzoo is hy in de vreede Gods overleeden.

Aldus hebt gy een kort begrip vanzynzaalig affterven : mettertyd,
als 't God beliefd, mag iets meerders hier van aan den dag koomen. Wie
nu anders daarvan fpreekt, als hier verhaald is , die doet den man on-
recht, noch hy zal het met den grond der waarheid niet kunnen verzee-
keren, dit kunt gyt' allen tyden allen teegenftreeveren antwoorden. De
Heere Chriftus zygepreezen in alle zyne werken j en verleene ons allen

ook een dusdaanig affterven en einde. Dit kort begryp van het overlyden
van deezen dierbaaren en GodzaaligenMan , heeft devroomeeneerent-
vefte Jacob Held met zyn eigen hand aan my gefchreeven , dieooknee-
vens andere van Adel en erfgenaamen, mans- en vrouws-perfoonen by
zyn zaaligentrooftryk affterven geweeft is, wier naamen my wel bekend
zyn , maar om der tyrannen en quaadaardigen.wille noch ongenoemd bly-

ven tot dat God eens een beeter tyd zal verleenen. Dat geeve God de Hee-
re in genaade , Amen.

^AFSTE%VEK.
Laatfle einde en Verlofiinge Van den man Gods fa/per

Swenkfeld Van Oj\ing.

Öpenb : Joan. xiv.

Zaalig zyn de doode , die in den Heere fierven , van nu aan $ want zj ruften

in den Heere van bunnen arbeid , ende hunne werken volgen hen na.

Onze waarde Heer Jefus Chriftus vertroofte althans alle bedroefde har-

ten met zynen H. Geeft , en geeve ons zynen eeuwigen vreede , dien de

weereld niet geeyen kan, Amen. Ee-
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E Edele , Eerentvefle ,
gunftige Jonker ; Nademaal gy begeerd hebt

»

datikudeziekteenhetverfcheiden uitditjammerdal, van onzen in

God geliefden man den Heer Kafpar Swenkfeld zoude opteekenen : zoo
zal ik mv verzoek naakoomen , en van alles, wat my en anderen, (die
ter zelver tyd ontrent hem zyn geweeft, en het waarachtiglyk gezien en
gehoord hebben, ) bevvuft is, hier meede een grondig bericht geeven. Wat
zyn ziekte aangaat, zo weet vooreérft, dat dezelve met een zinkinge,
op de borft vallende , haar aanvang heeft genoomen

5 waar door hy,
wanneer hy gegeeten en de warmte der fpyze ontvangen hadde

, een on-
gelyk dik fpeekzel en flym uitwierp , het welk hem echter in den beginne
den luft tot eeten niet benam : Alleenlyk, dat hy een tyd lang befwaar-

lyk heeft kunnen drinken , weegens de longe-pyp, die in de keel een
weinig geflopt en belemmerd was ; Weshalven hy ook dikwils gezegt
heeft, dat zulks en andere dingen meer , voorteekenen van zyn einde

waren,en dat hy met veel meer van het gewas des wynftoks drinken zoude,
maar in 't kortfterven , om het nieuwe [gewas] by zynen waarden Hee-
re Chriftus, dien hy hier erkend en beleeden hadde, in den Heemel, en
allen Heyligen en Engelen Gods , zonder pyn of fmarte , in alle vrolyk-

heid en blydfchap te drinken en te genieten. Nu weet gy ook, dathydee-
zen zoomer eenen fwaaren buik-loop heeft gehad , waar van hylang is

fwak geweeft , die hem echter weeder vergaan is , zoo dat hy ook weeder
aah 't ligchaam heeft beginnen te groeijen , en met luft en honger zyn ge-

noegen eeten eri drinken kunnen : hoewel hem het drinken noch altoos

wat fwaar viel, en de zinkinge uit het hoofd haar loop behield,doch hy kon-
de echter zondef pyn uitwerpen ; waar door hem zyn hoofd fwaar en fwak
wierd,zoo dat hy niet meer gelyk te vooren,zo lang aan rrialkanderen kon-
de fpreeken, fchryven, of overdenken , noch des morgens zoo vrotg

opftaan, noch des avonds zoo lang op blyven , als zyn gewoonte was ge-

weeft. Nochtans heeft hy zyn bidden , leezen en andere geeftelyke bee-

zigheeden niet naargelaaten 5 en fchoon hy eindelyk weegens zynfwak-
heid het bedde moeft houden , zoo heeft hy nochtans altoos het werk van
den Heere Chriftus met grooten ernft verricht , zondereenige verfchoo-

ninge zyns ligchaams.Na zyn morgen- en avond-gebed heeft hy zeedérc ee-

nigen tyd , teegens zyn voorige gewoonte , tot den Heere Chriftus gebee-

den en gezegt : Heere Jefus Chriftus , kan ik u wyders in uwe zaaken dien-

ftig zyn , en iets nuttelyks uk-rechten , zoo verfterk my myn oude fwak-

ke ligchaam , en help my weeder op van het krank-bedde , gelyk gy uwen
lieveh Hiskias gedaan hebt,hem zyn leevén ! 5 jaaren verlangende : wantgy
kunt alles , en niets is voor u onmoogelyk : Maar indien myn tyd gekoo-
menis, enikahierhebbeuytgediend, zoo gefchiedê Uw wrlle , en neem
my in uw eeuwige Ryk , Amen ! Eenige daagen te vooren , eer hy zich

ganfch hadde te bedgelegt, alshy, om dathet eetens tyd was, -de han-

den wilde wafFchen , en daar op de neus uitfnoot , onder dit gebed :

dat hem de Heere Jefus Chriftus met het waater der genaade wilde waf-

fchen , en Van alle aankleevende onreinigheeden des vleefches volkomen
zuiveren j zoo zyn hem eenïge droppelen bloeds uit de neus gevallen

,

waar over hy Zich verwonderende zeide , dat , zeederd hem zyn gehoor
vervallen was, toen hyvan des Vorften Hof quam , byde40. jaarenge-

leeden , hem met zyn weeren niet een dropje bloeds was uit de neus

gekoomen 5 over zulks mpeft dit iets beduiden. Doch het mogt zyn wat
het wilde 5 hy bad den Heere met den Koning David , dat hy hem van al-

le zyne zonden en fchulden vry maaken , en met het bloed des N. Tefta-

ihents tot het eeuwige leeven befprengen wilde. Hier na hebben da
hoofd-
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hoofd-aaderen haare krachten beginnen te verliezen, onder te gaan en
gebrooken te worden 5 de zinkinge nam ook hoe langer hoe meer toe,

door welke rauwe koude vochtigheid zich ook de witte in de keel achter

de leb vertoonde, die echter met Gods hulpegetrouwlyk van zyn Ge-
neesmeester verdreeven wierd. Doch ondertulfchen zeide hy teegens

den Medicynmeefter , dat hy noch geftaadig wel flaapen , ook zyne
natuurlyken ftoelgang , gelyk het behoorde , gehad liadde, zoo ook
met het waater , het welk hem wit en zuiver afging ; waarin men echter

wel zag , dat de natuurlyke krachten uit het hoofd verteerd waaren , en

de herzenen zich verminderden: echter aan het ligchaam enhetgeheele

ingewand bleef hy altoos nochtaamelyk gezond , volkomenen fterkj

hadde ook altyd noch een goede pols , als meede een gezond flerk harte,

zoo dat zich geen buiten gewoone koude , noch booven natuurlyke hitte

by hem vertoonde, (gelyk ook nooit te vooren , in zyne andere

krankheeden gefchied is ) maar hy heeft tot aan zyn einftle eene natuurly-

ke gelykmatige warmte behouden, uitgenomen de handen en voeten , die

zyn hem al vroeg maager geworden , ook eenigzins koud, zelfs terwyl

hynoch gezond was. De herzenenen het gezicht zyn hem op 'tlaatfte

fwak geworden , en vergaan, waarom hy, terwyl dit gebeurde, eens op
een tyd zeide : Aldus moet het ganfche huis breeken , en geftaadig het

eene ftuk naar her andere ter neer vallen , tot dat het ten eenemaal ter

aarden zakt en een nieuw in zyn plaatze in den heemel , dat onverganke-

lyk is , gebouwd , en ten jongften daage in Chrifti Ryke , opgericht werd*

Den 7. van Slachtmaand heeft hy beginnen in zyn kaamer te blyven , en

Zich den meeften tyd te bed te houden , alwaar hy dan veele trooftryke

reedenen en meenige heilzaame leeringen heeft gefprooken , en ook
gfduurig tot God en den Heere Chriflus gebeeden. Onder anderen zeide

hy. Indien my ook de Heere Chriflus wilophelpen, en het ïeeven ver-

langen, dat hy wel doen kan , zoo wil ik hem, met de hulpe van Gods
genaadenamyn fwakke vermoogen , trouwelyk dienen ,• en van myne
gefchreevene boekjes , die noch niet in 't licht zyn gekoomen , telkens

.

het een naar 't ander , noch in myn Ïeeven, tot den druk bevorderen,

zoo 't my anderzins , onder den grooten tegenftand der Geleerden ,.

door Gods toelaatinge moogelyk is : Doch is myn uurtje daar .5 ik ben
weltevreede, zooalshet God metmy maakenwil: ik ben ganfch niet

bevreefd voor den dood , zoo myn tyd verfcheenen is : en waarom zou-
de ik ook vreezen of ongaam fterven , terwyl ik immers door den dood
in het eeuwige Ïeeven, tot mynen Heere Chriflus zal indringen , en in

myn harte verzeekerd ben , 'dat myn naam by God in het boek des leevens

is aangetekend, daar men alle myne vyanden en teegenftreevers , dat

weetik, Godlof! niet zullen kunnen uitrukken , wat voor roenaamen
zy ook myenmynoudeafkomftgeeven, hoe ze my ook lafleren , fchel-

den , haaten en vuil-maaken moogen ; maar : Zaalig zyr gy, als u de men-
fchen fmaaden , haaten , en uitfluiten , op u fchelden, en uwen naam'
verwerpen als eenen boosaardigen, om des menfchen Zoons wille, en

liegende allerhande quaad tegens u fpreeken j verblyd u als dan en zy t ver-

heugd; Want uw loon is groot in den Heemel. Den %6 van Slagtmaand be-

zochten hem N. N. mee wien hy veel fprak
$
geevende hen ook vee/e

heilzaame leeringen , en vermaande hen ernftig dat zy zich toch in alles

,

als 't een Chriflen betaamd , draagen zouden. Den 4 van Wintermaand
zeide hy tot die geene die by hem waaren : Ik heb heeden gewaakt, daar

heeft iets aan myn bed drie kloppen gedaan, engezegt: Op, gp, inden

fletnel , op t op! het welk my door de ooren ging en myn hoofd door-

klonk,
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klonk, eevenalsinSileefien, toen ik 'er uit zoude trekken, voor dertig

jaaren 5 wanneer diergelyke ftemme tot my gefchiede , terwyl ik des
morgens noch op 't bed lag 5 zeggende: Op, op, uit bet vuur. Eeven zoo
is 't my heeden ook weedervaaren , en daar op heeft de Geeft des Heeren
tot my gefprooken , ik zoude goeden moed hebben

, myn verlollinge na-
derde. En daar op heeft hy neevens andere , toe den Heere Chriftus ge-
beeden , zeggende : Heere Jefus Chriflus, indien gymy althans in uw
Ryk komt te roepen , zoo beveele ik u uw zaake , en mynen geeft in

uwe handen , gelykerwys ik my voor 30 jaaren aan u heb over gegeeven

,

toen ik op uw vermaaninge., uirmyn Vaderland ben getrokken. Den <;

van Wincermaand , nam de zwakheid des hoofds , ende teering-achtige

zinkinge uit de herzenen zeer toe , en hy gafdienvolgens den zeegen aan

alle de omftanders in 't huis, en vermaande hen inde aangevange Leere

te volharden , en beüendig te blyven , bedankte hun ook voor alle getrou-

wigheid en weldaaden $ teffens zeggende : Indien hywift, dat hy iemand
beleedigt hadde.zo wilde hy hem om vergifFenifle bidden.Hier na zeide hy:

het werd alle daagen erger , tot dat ik t'eenemaal overweldigt blyve , en het

ligchaam in de aarde,doch de ziele in't RykeChrifti onder den altaar komt
te ruften.Den 6 van Wintermaand,ontrent tien uren voor den middag.fliep

hy over een halfuur.en zeide daar na 1 Wat hebbe ik daar zoetgeflaapen en

wel geruft, de Heere Jefus geeve my de eeuwig rufte ! Ontrent elfuuren at

hy een vleefch-zopje van een kapoen , en dronk 'er een mutsjen kapoen-
waater op $ daar na fprak hy in 't Latyn de eerfte verzen in 't Te Deum Lau-

damus , welke in 't Duits aldus luiden. O God, wyloovenu, erkennen

u voor onzen Heere , hetgantfche Aardryk pryft u , o! Almoogende,
eeuwige Vader ! insgelyks doen ook alle Engelen, en Krachten, de Che-

rubim en Seraphim zingen voor u met onophoudelyke ftemmen : Heilig,

heilig , heilig zytgy, Heere God der heirfchaaren! Des namiddags on-

trent drie uuren uitte hydeeze woorden: nu na huis, na huis, in 't rech-

te Vaderland ! daar wy eeuwig ruften , en by Chriftus, die ons heeft lief

gehad, eeuwig leeven zullen. Oncrent vier uuren bad hy met dusdaanige

woorden : Heere Jefus Chriftus , gy Koning der genade, maak het met

my na uw welbehaagen , ik heb lang genoeg geleefc, en een weinig daar

na zeide hy : Ik verlange na 't einde van mynen loop, enhoopeopde
uure myns affcheids uit deeze booze weereld 5 enter zelver uure quam
N. N. N. by hem : dien avond fprak hy veel , en met een ieder in 't byzon-

der , gebood ons daar na dat wy zouden gaan flaapen , en dat maar een

of twee perzoonen by hem zouden blyven , hy wilde ook ruften , het

mocht zich daar na fchikken tot leeven of fterven : fprak daar op zyn ge-

woonlyk gebeedje : Heere Jefus Chriftus maak ons zaalig, alswywaa-
ken$ bewaar ons, als wy flaapen , opdat wy in u waaken en ruften moo-
geninvreede, amen! Den 7 van Wintermand, fprak hy van allerhande

zaaken , en gafeen grondig bericht van zyn laatfte wille voor N. N. Daar

na fprak hy veel van de zaaken van de Heere Chriftus, en nam ons daar

na alle een voor een by der hand , zeegende ons , en fprak trooftelyk toe

een ieder in't byzonder 3 meedevermaandehyN.dat, vermits hy door

Gods genade wel begonnen hadde , hyookalzoo zoude voort vaaren,

dat zoude God den Heere tot lof enhemtotzaaligheidftrekken. Inde

volgende nacht , als hy ons alle by hem had laaten roepen, ving hy een

lang en deftig gefprek aan , met duidelyke woorden 3 waar van ik ook al-

hier den algemeenen inhoud , zoo als wy het deeze reis alles hebben op-

geteeketit , beknoptelyk vernaaien zal. Ten eerften zeide hy veel van de

genaade en barmhercigheid Gods jeegens hem , die hy hem aan ziel en

II. Deel 2 üg-
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ligchaam tot deezen tyd toe beweezen hadde , waar voor hy hem ook eeu-<

wiglyk looven en danken zoude^en voornaamelyk prees hy den Heere Je-

fus C hriftus , die hem met zyn dierbaare bloed , uit den keel der hellen ver-

loft hadde , uit de duifternis in 't licht gebracht, vandedwaalingetotde

waarheid geholpen , en van de welluften des weerelds tot hetRykdes
Heemels door den Geeft zyner genaade beroepen hadde. Ten tweeden

verhaalde hy , wat de Belydeniffe zyns geloofs was , waar van men ge-

noegzaame reekenfchap in zyne boeken vind. Ten I. geloofde hy in eenen

God en drie Perzoonen, Vader, Zoon en H. Geeft j hield en bekende

de 1 2 Artykelen des Chriftelyken Geloofs 5 hy geloofde ook alles , wat in

't O. en N. Teftament gefchreeven ftond , dat het denuitverkoorenen

nuttelyk was ter zaaligheid , en dienftig ten eeuwigen leeven door het ge-

loove. II. Geloofde hy ook de oude geloofs-punten, mitsgaadersdeoude

goed-gekeurde Leeringen der Kerke, voor zoo verre ze met het geloove

gelykformig, en met de H. Schrift overeen-ftemmende waaren. III. Van
zynampt, beroep, leere enichryven [zeidehy,] fchoonhy zich nooit

des verheevenen Ampts , noch der gaaven ofRykdommen der Apoftelen

beroemt hadde,alzo weinig als hy ooit voor een Apoftel had willen gehou-

den zyn , en fchoonhy ook geen gemaakt Doctor op de Hooge-Schoo-

len , om menfchen teleerengehuurt wasgeweeft: Zoo hadde hy noch-

tans tot dat geene , wat hy tot dus verre in het werk Chrifti , ( na het

weinige , dat hem van God verleent was , ) in needrigheid gedaan
, ge-

leert en gefchreeven hadde 5 van God en den Heere Chriftus beroeps en

bevels genoeg 5 waar van hem de H. Geeft in zyn herteen geweeten goe-

de getuigenifle gaf 5 als naamelyk, dat hy God endezynen Heere Jefus

Chriftus, die hem opgevat, en zich aan hem grondig geopenbaart hadde,

als een Chriften, door den byftand zyner genaade, zoude pryzen, van

hem en zyne kenniffe getuigen , en allen menfchen den naaften weg tot

Gods heiligdom , tothemzelven , zonder eenige middelen aanwyzen ;

als meede , dat hy dezelve in zynen naame tot alle godzaaligheid , en

een Chriftelyk boetvaardig leeven noodigen en vermaanen zoude 5 dit

was ook het oogmerk van alle zyne boeken , en dat hy daar meede een ie-

gelyk tot de kenniffe der gcddelyke waarheid , zoo veel als hem moogelyk
was , hoopte behulpzaam te zyn , gelyk ook tot verklaaringe der H.
Schrift , en ophelderinge der 1 1 Artykelen onzes Chriftelyken Geloofs ;

ook begeerde hy met zyn fchryven in Chriftus niet anders te bevorderen

,

dan dat wy alle vroome , godvruchtige en zaalige menfchen mochten wer-

den. Ten IV. zeide hy : Hy hadde niets dat hem befwaarde in zyn herte

,

noch hem was ook geen dwaalinge bewuft, janieteene; gelyk hy ook
van alle die boeken , die hy voor 30 jaaren in druk hadde uitgegeeven

,

(zoo als de zelve in het laatft uitgekoome Regifter genoemt werden) niets

wift te herroepen, ja zelfs niet eenigftipje ofwoordje daar in te verande-

ren 5 by deeze zyne gedrukte boeken wilde hy blyven en daar op fterven,

dat alles , wat daar in was gefchreeven , den grondflag zyner zaaligheid

was : hy was ook daar van in zyn herte overtuigt en verzeekert , dat zy-

ne boeken op de eenigheid des Chriftelyken geloofs doelden, en allezins

met de H. Schrift overeen-ftemden $ wanneer ze maar met een geeftelyk

oordeel en onzydig gemoed , door een voorgaande gebed , te recht na

den wille Gods aangezien, geleezen en betracht wierden. Ditkondehy
ook ter eeren van God en verheerlykinge zyner genaade niet verzwygen ,

dat zyn Leere niet alleen uit de H. Schrift , maar noch meer uit degenaa-

dige openbaaringe van God den Vader was opgenoomen, waarvandaan

ze [ de H. Schrift zelve] haar oorfprong hadde : uit welke Leere hem God
de
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de Vader ook zynen Zoon Jefus Chriftusin 'r Rykder genaa.le , (doch
alles in den beginne met het getuigenille der H. Schrift , ) haddeleeren
kennen , die zich ook genaadiglyk , volgens zyne twee branden, aan

hem in den H. Geeft hadde geopenbaart , uit wiens drift , leereenaan-
wyzinge hy ook alles , tot zyner verheerlykinge gefchreeven hadde,
zonder Ichenden of lafteren , tot beeteringe , trooft , en der zielen zaa-

ligheid van alle menichen , als meede tot een lofGods , tot meerder
kenniffe, Chriftelykevreede , liefde en eenigheid. V. Daar hem de Pre-

dikanten meede befchuldigden , als dat hy niet te recht van Chriftus ge-

loofde , zyne waaremenichheid verloochende, den Predikdienft ver-

wierp , en niets van de Sacramenten hield , en wat diergelyks meer was,

dat zelve was al te zaamen lafter-taal , en baarblykelyke onwaarheeden,

waar door zy zyne ChriftelykeLeere van de waarachtige kennifTe Chri-

fli , en van het rechte beroep en gebruik des dienfbende der Sacramen-

ten valfchelyk verklaagt , en uittermaaten verdacht gemaakt hadden

,

gelyk het zelve alle zyne boeken , Apologie» , en ook andere beftendige

,

waaragtige Verantwoordigins;en en Verdeedigings-fchriften genoegzaam
getuigden,en wydloopig voorftelden; en hier op beriep hy zig,als die hem
ook alhier voor alle God-geliefde en onpartydige menfchen.en ten Jong-

ften daage, voor den rechtvaardigen Richterftoel, overvloedelyk getuige-

nifTe geeven zouden. Ook fprakhy hier door allen oude en nieuwe Ket-

teren, Eutychiaanen , Falenthiiaanen, Donatijlen en allen valfche Leeraaren

teegen $ als meede alle draaiingen , en al datgeene, watteegensde

waare godzaaligheid is , alles , wat teegen de H Schrift en de Artyke-

len ftryd ; Voorts hadde hy met den Sacramentfchenderen (zoo als

men ze noemt) noch met hen, die het rechte gebruik en bedieninge der

Sacramenten lafteren , en een moedwillig godloos leeven leiden, of

ftooken , nooit deel of gemeenfehap gehad. Ten VI. Dat hem nu zyne
Teegenpartyd^rs gehaat , vervolgt en verjaagt , beleedigt, enmetvee-
lerhande laftertaal befmet hadden , zulks wift hy was alles gefchied om
de goddelyke waarheid , en om dat hy hen daar en teegen met zyn pond-

je ,
(hem door de genaade Gods verleend,) hadde willen dienen;

weshalven hy het Gode beval , dien hy ook voor zyne vyanden hadde

febeeden ,
gelyk hy hen meede alle die aan hem gepleegde ongerechtig-

eeden en boosheeden , van herten vergeeven en quyt gefcholden had-

de. Ten VU. Hadde hy nooit het licht gefchuuwt, (gelyk men hem
befchuldigt hadde ) noch als een nacht-uil zyn werk in 't verborgen ge-

daan , maar hy hadde meer dan xo jaaren in Hoog-Duitsland , in veelege-

weften en plaatzen , opentlyk vooreen ieder een zonder fchroom ge-

wandeld , en onbevreeft vanden HeereChriftus, zyn luifter en godde-

lyke heerlykheid getuigt , gefchreeven , en geleert voor allen , die

het van hem begeert hadden : gelykerwys hy ook tot Straatsburg

in eenen Zendbrief , en daar na tot Wittenberg op het Kafteel

,

Anthron 5 als meede tot Ulm , voor een Raads-Vergaaderinge zyn
geloove vrymoedig beleeden en verdeedigt hadde , ook daar en tee-

gen den Predikanten hunne misfïaagen en gebreeken mondelyk en

fchriftelyk , zonder fchelden of fchenden , met goede gronden had-

de aangeweezen $ tot dat hy eindelyk oud en zwak , en eenigzins

onmachtig om door 't land te trekken geworden wasj ja tot dat hem
de Lutherfche Predikanten zelve door hun fchreeuwen , lafteren en

valfche aanklachten van hen af , in de fchuil-hoeken gedreeven had-

den , zoo dat hy nu eenige jaaren herwaarts voor hen geen veilige

|>laats gehad hadde. Echter hadden de liefhebbers van Chriftus , en

z z zyne
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zyne zuivere goddelyke waarheid , voor hem allerhande middelen wee-

ten te vinden , waar door hy tot op deezen tyd, zynenHeer, Goden
Genaade- Kooning Jefus Chriflus , met fehryven , ( voor zoo veel hy

hem in genaade gezontheid en fterkte hadde verleend
, ) opentlyk door

den druk gepreezen en beleeden hadde 5 weshalven men hem van geene

ichuil -hoeken , weegens zyn ouderdom en zwakheid , verwyten konde:

en te minder, dewyl het ook eertyds wel dikvvils en meermaalen gefchied

is , dat vroome geleerde Mannen , gelyk Jeremias en andere , zich van

de weereld hebben afgezonderd , en in de fchuil-hoeken vertrokken

zyn ^ ook in die fchuil-hoeken , kloofters en kluizen, boeken, totnut

der gantfche Chriftenheid gefchreeven hebben. Nochtans, byaldien

hy voor de tyrannye der Predikanten was veilig ge weeft , (gelykzy
hem dan aldus voorweetens met hunnen aanhang, niet weinige laageti

hadden gelegt ; ) zoo hadden zy wel kunnen indachtig zyn , dac hy zich

voor hen , hoe oud , zwak en krank hy ook geweeft was, niet zoude
ontzet noch gefchroomt hebben 5 daar en booven hadde byzichdik-

maals op het verhooren in een vry Synode , of elders beroepen , ook daar-

om by Vorften , Steeden en Geleerden aangehouden 5 doch zulks was
t' elkensafgeflaagen geworden 5 en echter hadden hem de Geleerden en-

kelyk in hunne Concilien , ofook anderzins in fchriften en op de Pre-

dik-ftoelen , zonder verhoor of onderzoek van zaaken verdoemt , ge-

laftert ,• gefcholden , en onder de dwaal-geeften getelt, metwien hy
nochtafns nooit deel gehad hadde , noch ook niet hebben zoude. Ten
VIII. Hadde hy altoos eenen iegelyken na zyne befte meeninge hande-

len , Ieeven en gelooven laaten , hoe en wat hem God gegeeven en toe-

gelaaten hadde ; hy hadde geene gaave Gods by iemand veracht , nocfo

ook van deeze of geeneJ<.erken , hoe ze ook mochten genaamt werden

,

eenige veroordeld 5
gelyk hy zich ook van niemand, met wandel of ge-

meenfchap , wie hy ook was, die den Heere Chriftus maar lief hadde,

en godvruchtig leefde, hadde afgezonderd. Doch, wat echter den uit-

teriyken Godsdienft en heedensdaagfche Predikanten of Gezintheeden
aanbelangde , hy hadde zich maar alleen van dat geene afgezonderd,
het welk hy gezien hadde dat verkeert, afgodifch en onrecht was , en
hy met een goed geweeten niet hadde doen kunnen , waar van zyne boe-
ken goede naricht gaaven : Hy hadde geen Kerke opgericht, noch voor
hem zelven een aanhang gezocht , noch ook zich ooit ondernoomen de
Sacramenten te bedienen. Want daar van hadde hy geen bevel van den
Heere ©ntfangen : maar dit was het oogmerk van al zyn doen, oeffe-

ninge , keren en fehryven geweeft , dat Chriftus te recht mocht gekent
werden , dat men alleen een recht oordeel hield en recht predikte , dat

het waarachtige verftand der H. Schrift , van de bedieninge des Woorda
ende der Sacramenten bekent , aangenoomen en betracht wierde. Ten
IX. Aangaande zyne boeken teegens de Lutheraanen en andere zyne
Teegen-ftreeveren , zoo waaren dezelve van hem uit geen nydigheid,

haat of gramfchap gefchreeven , gelyk men ze ook voor geen twift krak-

keel- of lafter-fchriften moet aanzien 5 maar hy hadde die zelve en alle

zyne overige boeken uit een overtniginge des geloofs , met een goeden
grond in alle befcheidenheid , en» niet zonder het bevel Gods gefchree-

ven j zoo om de dwaalingen , die hy gefpeurt hadde, daar door te ont-

dekken, als om de goddelyke waarheid te verdeedigen , en zich en zyne

Chriftelyke Leere van alle valfche lafter-taal te zuiveren en te verant-

woorden. Ten X. Verhoopte hy voor God , dat hy zyn Ieeven en wan-

del, door Chrifti genaade alzoo hadde aangeftelt, dat hem zyne teegen-

par-
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partyders met waarheid niet zouden knelden , of ecne eenige onbehoor-
iykc daad voorwerpen of verwyten kunnen. Eindelyk, toteen beiluir

zeegende en vertroofte hy ons noch eens NB. en vermaande ons by de
zuivere goddelyke waarheid , en by den Heere Chriftus . daarhyonsop
wees, te blyven 5 zyne boeken zouden voortaan ons in zyn plaats ver-

zorgen , en die zouden wy naar de H. Schrift , en eerft wel gebeeden heb-
bende , met opmerkinge en dikwils leezen , zoo zouden zydezaalig-
maakende kenniik Chrifti , en den waarachtigenzinder H Schriftaan-

wyzen, enook totonderrichtinge, op wat wyzemen Chriitelykengod-

zaalig keven zojde , zeer dienltig zyn. Meede washy verzeekertTdat
die Leere , die hy handhaafde , en in boeken gefchreeven hadde , welke
echter niet zyne , maar des Heeren Chrifti was, ook noch meer na zyn
dood zoude verbreid werden, en dat God de Heere anderen zoude ver-

wekken , die zyn aangevange werk noch verder zouden uitvoeren , noch
meer ophelderen , en klaarder aan den dag brengen. Als hy die

en noch veele andere zaaken gefprooken hadde, zeide hy : Ik ligge

thans hier zonder eenige pynen , wat God ook daar meede voor
heeft 5 ik ben noch fterk , en kan noch wel vier daagen leeven ,

alsdan mocht my wel myn Heere Chriftus in den flaapteegens den dag
opneemen , daar zal ik dan recht wel zyn. Een weinig ryds daarna
bad hy tot den Heere Chriftus , als volgt: Almachtige Goden Heere
Jelus Chriftus , hoe zaaligishy, diengyleert, enaan wiengy uenuwe
verborgenrheeden door uwen Geeft openbaart ! Heere, gydieaanmy
genaade en barmhertigheid betoont hebt, helpdoch hen alle, diemynen
armen dienft tot dus verre gebruikt hebben , of die de boeken, die ik uit

uwe genaadige ingeevinge gefchreeven hebbe , hier namaals gebruiken

mochten, van alle d.vaalingen ontladen , en geef, dat zy u en uwe waar-

heid recht koomn te kennen , weeft gy hun Leermeefter, maak ze tot

gehoorzaame en geleerde leerlingen , en fchenk hen de volheid uwer
ontelbaare weldaaden in een dankbaar herte , en vermeerder in hen het

waare geloove , wiens einde de zaaligheid der zielen is 5 Amen, Amen.
Den 8 van Wintermaand , fprak hy nochmaals veele trooftryke woor-
den , zeggende daar beneevens 5 zyn herte was recht vroolyk, enhy
wilde zeer gaarn fierven,hy bad ook ondertuflehen metopgeheevene han-

den na den Heemel, en beval zich aan den Heere Chriftus : Daarnananï

hy het flaaplaaken , en iloeg het over zyn hoofd en ligchaam , daar door

aanwyzende , hoe men haaft met hem 7 oude te werk gaan , en met zyn
ligchaam ter aarden fpoeden

5
gebood daar op dat men hem een dood-

kleed zoude brengen en aan trekken , het welk ook gefchiede. Toen be-

gon hy van alle zyne zaaken te fpreeken , en hoe men 't met alle

zyne boeken , en al het overige , dat hy verliet , maaken zoude
$

en zeegende ons nochmaals alle ende een iegelyk in 't byzonderj
en als de N. weende , zeide hy , waarom fchreid gy > God bewaar
u , ik ga na den Heemel. Aan Jacob Held belafte hyzynegefchree-

vene boeken en opteekeningen. Tot N. N. fprak hy , God bewaare
u lieden , ik bedanke u voor alle trouwhertigheid. Tot zyn Ge-
nees-meefter zeide hy , hy hadde wel van God de gaave der gezont-

maakinge verkreegen , en konde andere menfehen helpen 5 doch hem
konde hy voor ditmaal niet helpen , fchoon hy niets aan hem ge-

fpaart noch verzuimt hadde, het was alzoo de wille Gods 5 doch God
hadde hem aan de ziel geholpen , en hem op den Heere Chriftus gewee-

zen. Tot de kleine die.iftmaagt zeide hy, ze zoude doch immers vroom
2yn , zoo zoude hy haar in 't eeuwige keven weederomziea- TotBar-

z l bar*
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bara zeide hy , zyj zoude zich vroom en godzaalig houden , dat zoude

haar tot haarder zielen zaaligheid ftrekken. Tot Abel fprakhy, zyn
Vader hadde hem aan hem bevoolen 5 derhalven zoo beval hy hem nu

aan den Heere Chriftus , hy zoude ook een iegelyk daar na toe wyzen.

N. zeegende hy , ja vertroofle hem ook, en wees hem op Chriftus , als

meede , dat hy hem aan de onze trouwhertig hadde bevoolen , die zou-

den hem niet verlaaten.zyn Heer en Vrouw Anna zouden hem veel goeds

doen 5 ook onze lieve .... die zoude hy alle uit zynen naame zeege-

nen , en hen voor alle getrouwigbeid en weldaaden dank zeggen , zy

zouden hem in den heemel weeder vinden , daar zy ook tot hem zouden

koomen Na een weinigje, als hy ons zag fchreyen , zeide hy: Gymoet
doch mynen dood niet beweenen , noch u over myn affterven bedroeven:

want de dood zal my ryk maaken , en rufte verkenen, en zal my uit

veele angften , rampen , verdriet en vervolginge in vreugde en blyd-

fchap , Ja uit de boosaardige looze weereld , by Chriftus in zyn Ryk
brengen Daarna zeide hy-. Indelaatfteopftandingedes vleefcheszien

wy eikanderen weeder 5 Godgeeve, dat gy lieden alsdan myn kroone,

vreugde en cieraad voor den Heere Chriftus zyn mocht. Des uamiddaags

om 1 uuren droegen wy hem in de aehter-kamer, gely k hy zelfs begeerde,

alwaar eene bedtteede toebereid was , daar hy ook zynen geeft op gaf.

Ontrent 6 uuren des avonds , gaf men hem een zopje $ daar op zeide hy.

Gy woud my noch gaarn hier houden , maar het kan niet zyn • dit is het

zop des doods , hier na heeft hy ook niets meer genooten. In de vol-

gende nacht fprak hy : Wy hebben meenigvoudig gezondigt , daarom
toornen ook meenigerhandekrankheeden over ons. Kort daar na fprak

hy : O Heere Jefus Chriftus, gy zyt alles, wat ik ben? Myn Heere Je-

fus Chriftus , woont in mynherte. Den 9 van Winter-maant , teegens

't aanbreeken van den dag , grimlachte hy, en zeide: hy was verwon-
dert over de rufte die hem de Heere gaf , en dat hy hem niet in den Hee-
mel nam. Een weinig daar na belafte hy , dat men zyn boekje, van de
Verzeekertlieid des Geloofs zoude drukken lauten. Daar na bad hy:
O Heere Jefus Chriftus , laat u uwe zaakeen het aangevange werk uwer
openbaaringe bevoolen zyn , en wilt anderen verwekken , die uw Woord
in alle zuiverheid voor draagen , tot uwereere. Hier na gafhy zynen
geeft weederom in de handen des Heerenjefu, gaf zich in eenen zach-
ten ilaap , waar in hy bleeftot aan den volgende morgen , een half vier-

deeluur voor zyne verlofïinge, het welk was een weinigje voor 5 uuren,
zoo als de wachter den dag aanblies , als doen overleed hy zeer zachtjes,
zonder eenige veranderingen hy bewoog op 't laatft de lippen, en trok
daar na de rechterhand na zich, en vertrok alzooin zyne rufte , gelyk hy
voorheenegezegt hadde.

De Heere Jefus Chriftus , dien hy alhier gekent , beleeden en verheer-
lykt heeft , verleene hem een zachte rufte en vroolyke cpftandinge 5 die

wil ons vertrooften , en by hem en by de leere van zynen getrouwen
Dienaar bewaaren , Amen. In 't Jaar \$6x. den 10 van Wintermaand,
is hy overleeden.

s

S. XXIV.

Verder Verklaaringe Van SwenkfeU.

Choon aireede in de Hiftorie zelve onderfcheidene plaatzenen uit-

drukkingen , uit Swenkfelds eigene fchriften zyn aangetrokken,

waar
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waar uit zyne leeringen taamelyk zouden kunnen gezien werden : Zoo
zal het echter niet overtollig zyn ; wanneer de Leezer alhier uit den
zelven noch iets meer kan vinden , op dat eeven het zelve uit de gantfche
aan-een-lchaakelinge , en een onafgebrooke zaamenhang mag gezien
werden. Ik zal derhalven uit de aldaar vermelde fchriften , en wel uit

het tweede deel der zelve, zoodaanige Hukken alhier opteekenen, de-
welke die zelve verfchillen het allermeeft koomen te raaken. Dus fchryft

hy in 't eerfte Boek p. 14.

1. Van het onderfcheid tujfchen 't inwendige Woorddes Geejles , en 't uitwendi-

ge iVoorddes dicnflbaaren letters.

Wy moeten aanmerken , dat 'er een tweederhande Woord is , zoo als

men in 't gemeen daar van gewoon is te fpreeken. Daar is een eeuwig na-
tuurlyk Woord Gods des Almachtiger! Vaders , en daar is een verganke-
lyke reede en uitterlyk Woorddiet welk ook.zoo veel als 't moogelykis

j

in de H. Schrift of in de letter is vervat geworden. Deeze twee woorden,
fchoon zy wel dikmaals in een en dezelve geeftelykehandelinge Gods,
door Jefus Chriftus in den H. Geeft , by de geloovige , weegens de twee
natuuren des geloovigen menfehen , te zaamen moogen koomen , zoo
zyn zy echter volgens haar aart en Natuur niet eeven eens, het eeneis
ook niet in 't andere , het eerfte komt noch werkt ook niet door middel
van 't andere j maar zy zyn wel zoo verre onderfcheiden , als net zil-

ver-fchuim van 't zilver.als het beelden de waarheid, als geeft en vleefch,

't eeuwige en vergankelyke , de Schepper en 't fchepzeljja zoo hoog
als de Heemel van de Aarde is , zoo verre als Gods gedachten onder-
fcheiden zyn van der menfehen gedachten, Efa.$$. zoo hoog en verre

zyn ook deeze twee Woorden , naamelyk het innerlyke Woord des

Geeftes , en het uitterlyke Woord des befchreevenen letters, in hun
weezen en Natuur onderfcheiden. Want het eene Woord ftaat in den
rang der heemelfche , eeuwige en goddelyke dingen die van een eeuwig
weezen zyn $ het heeft zynen vryen gang voor zich zelven , en is Gods
zelfftandiuheid , God zelve. In 't kort, dit Woord is niet anders, als

datgeene , waar van de Euangelift Johannes fchryft , het welke om on-

zent wille is menfeh geworden ; naamelyk Chriftus onze Heere, die

ook althans door des zelfs kracht alle dingen draagt , onderhouden

regeerd, zoo wel in Heemel, als op der Aarden.

Het andere Woord daar en teegen , ftaat inden rang der aardfche din-

gen , die alhier van dit tydelyk weezen zyn j dit Woord , dewyl het een

werk des H. Geefts is , heeft zyn byzonder ampt , gebruik, eere en

waardigheid : En fchoon het wel in goddelyke handelingen, in den dienil

des Geefts meede gebruikt werd ( waarom het ook de H. Schrift genaamt

werd") zoo is het echter niet God , noch de kracht Gods, Chriftus,

noch de H. Geeft zelve 5 maar het is volgens zyn aart en natuur beweeg-

lyk , en een vergankelykaardfeh fchepzel opaarden : Het ampt van die

uitterlyke Woord is , na dat het aan de zinnen des uitterlyken geloovi-

gen menfehes tot vermaaninge , leeringe en onderwyzinge zyns vlee-

fches is voorgedraagen , dat het altoos hooger , dan het zelfs is , op het

andere , naamelyk op het natuurlyke eeuwige Woord, Chriftus zelve,

op zyne onzichtbaare weldaaden , werkingen en genaaden wyft , daar

van getuigt en zulks verkondigt
;
gelyk het dan dit inwendige eeu-

wige Woord , gelyk als in een beeld, echter noch naauwelyks komt af

te maaien , nadien ook alle aardfchefchepzelen, naauwelyks beelden

zyn der heemelfche goddelyke en eeuwige waarheid. Hebr. x.xi. Hom. 1.

Dit
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Ditampr, gebruiken onderfcheid der twee woorden heeft de Heere

Chriftus Joan.5. klaar aangeweezen, wanneer hy hetmisverftand en de

hardnekkigheid der Schriftgeleerden en Pharifeen beftrafte, om dat zy

het eeuwige leeven niet in hem , als in het Woord des leevens , maar in de

Letter der H. Schrift waanden te hebben , en alzoo de zelve misbruikten
j

nadien ze aldus eenen Afgod uitde Schrift maakten, en het uitwendige

getuigenis voor het Woord der inwendige Goddelyke Waarheid [ zelve ]

(het welkalleenlyk Chriftus is) hielden,- Hierom fpreekt hy aidus tot

denjooden: Gy door-zoekt de Schrift 5 want gy meend , gy hebt het

eeuwige leeven daar in , en zy is 'et, die van my getuigd, en gy wild tot

my niet koomen , op dat gy het eeuwige leeven moogt hebben. Waar uit

wy nuduidelykhet verfchil deezer twee Woorden komen te zien; het

eene is het Leeven , en het andere maar een getuygenis des leevens ; en

wy kunnen wyders daar uit wel afneemen, dat dusdaanig een uitterlyk

Woord veel te fvvak is, om Jefus Chriftus, zynleevendigheerlyklig-

chaam, en zyn heilig bloed in zich te vervatten, ('ten waare dan maar
alleen naarden aard en de kracht der letteren en zyllaben , het welk ech-

ter in den grond niet met allen is :) ikzwyge , dat door zulk een gefproo-

ken Woord eerft het ligchaam Chrifti zoude in het aardfche fchepzel

des broods koomen, of dit daar door in Chrifti ligchaam veranderd wer-

den: Overzulks volgd dan, dat door dit Woord (het welk maar een
uiterlykegetuvgenifleis) het ligchaam en bloed Chrifti in geenerley wy-
ze kan ontvangen werden, en dat ook weegensdit Woord noch den H.
Geeft in 't Doopwaater , ( als eenige hebben voorgegeeven ) noch het

ligchaam en 't bloed Chriftrweezendlyk in het brood en den wyn zyn kun-
nen.

Nu gevoelen nochtans die geene ( die het uitwendige Woord , meer
danbehoorlyk is, verheffen , nadien zy het Goddelyke eere toefchry-

ven
3
) dat het ligchaam en bloed Chrifti in dit Woord is vervat geworden,

en ook noch vervat werd : Endewylde Heere Chriftus in het Nachcmaal
gezegt heeft , gelyk gefchreeven is : Dit is myn ligchaam &c. Zoo is het

ligchaam Chrifti , wanneer men deeze woorden onder 't werk fpreekt of
leeft, uir kracht van dusdaanige woorden , ook aanftonds in het brood ,

en onder de gedaante des zelfs aldaar ligchaamelykteegenwoordig. Dit
gevoelen en voorgeeven heeft een zeer fraayen fchyn en aanzien , by alle

die geene , die de woorden van Chriftus na haar vernuft alleen vleefchelyk,

als de woorden eens menfehen komen te oordeelen.als ook by hen, die zig

niet hooger om de Goddelyke eeuwige waarheid, om den aart, eigenfehap-

pen en de Natuur van Gods Woord, als naden letter,bekommeren, en alzo

het Woord alleen opvatten. Want gelyk gezegt is , dewyl de Schrift overal

Gods Woord zoo uittermaate pryft , en het zelve alle Goddelyke werken,
gelyk het ook recht is.toeëigend, zoo beelden zy zich in.dat desgelyks dit

Woord in de Letter vervat , en aldus door den Dienaar voorgedraagen , in

deeze geleegentheid ook zoo veel zoude vermoogen ofuitrechten kunnen
j

inzonderheid nadien aldaar zoo duidelyke en klaare woorden, die ook een
kind, volgens hun vleefchelyk oordeel, vatten konde , voor oogen ftonden.

Hier toe helpt dan treftelyk, dat hunner zommige zeggen 5 zoo ras men
de woorden des Nagtmaals met de oogen komt te zien , ofmet de ooren re

hooren, moet men dezelve, zoo als ze luiden, ( te weeten naar hunne ave-

regtze bezefiinge en uitlegginge ) in 't harte en de ziele inprenten , en ver-

volgens oogen en ooren toefluiten, zich niet wyders bekommeren, noch
vraagen; maar men zul daar ontrent gelyk als blind zyn , en alleen fterk en

vaftelykgelooven,datmen het ligchaam en bloed Chrifti ,uitkragtvandie

zelve
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zelve woorden, in het brood en den wyn ontvangen heeft; of, zoohaaft

dezelve over het brood waaren uitgefprooken , was het brood verfchept

geworden, enmen hadde onder des zelfs gedaante , het lichaam Chrifti

ligchaamelyk genooten : en zulks noemen zy dan ook het ligchaam

Chrifti, en ligchaamelyk met den monde , en geeftelyk met de ziele,

eeten. En ditisaldeganfchegrond, leereen voorwendsel
, waardoor

zy zichonderftaan het opgaande licht der Goddelyke Waarheyd uitte

blufTchen , ook daar beneevens hunne dwaalingen ontrent de verborgent-

heid van Chrifti menfch-wordinge , door een verdicht geloove toe te dek-

ken 5
gelyk zy dien gemelden zin en uitlegginge der woorden des A-

vondmaals, niet met het minftetittelrje der H. Schrift weetente bewy-

zen. Doch hec zoude wel betaamelyk zyn , enook ten uitterften noodig,

darmen wat meer acht floeg, en in den geloove onderzocht, wat dit

doch voor een Woord was , aan het welke de H. Schrift zoo veel toe-

ichryft ; of het gefchreeve uitterlyke Woord een geluid is, dan of het niec

veel eer een ander hooger en heerlyker Woord zyn moet , dan een iege-

lyk natuurlyke menfch kan bereiken, uitfpreeken , verdaan, en na zyn

welgevallen in zich neemen.

x. Wat eigentlyk Gods IVoord is , en wat zyn aart , natuur en eigenfchap kan

uitwerken.

Hierom zoo is nu dit het kort begrip van Gods Woord , het natuurly-

ke waarachtige Woord Gods , waar in ook Heemel en Aarde, het lig-

chaam en bloed Jezu Chrifti , gedraagen , beflooten , gekend en ontvan-

gen werden: dit zelve Woord is het eeuwige almoogende Woord ; de

Wysheid , de rechter hand, de Zoon Gods des Heemelfchen Vaders j

eneelyk tevoore gezegt is , het is de Heere Chriftus , doorwien, in

wien en tot wien alle dingen gefchaapen zyn. Dit Woord werd van nie-

mand gefprooken, als alleen van God den Vader in Chriftus, en het kan

niet anders zyn , als dat geene wat hy fpreekt ; het is Geeft , Licht

en het eeuwige leeven ; verlicht en maakt leevendig al het geene, waarin

het waarachtiglyk is, en weezendlyk woond : Het werd ook van nie-

mand gehoord of verftaan, als van de Geeftelyke nieuwe menfchen en

kinderen Gods j voor die alleen is het helderen klaar, die van booven ,

uit het waater der Goddelyke genaade , en uit den H. Geeft , [ weeder- ]

gebooren zyn geworden 5 en alleen uit het gehoor van dit Woord , is

pof neemt zyn oorfprong] het waarachtige, oprechreen leevendige ge-

loove. Rom. x. Van dit Woord , en van geen ander , fpreekt God de Hee-

re door den Propheet Efaias , als hy zegt: Het Woord, dat van mynen

mond uitgaaf, zal niet leedig weeder tot mykeeren, maar het zal alles

uitvoeren , wat my behaagd , en het zal hem zelve in alles gelukken

,

daar ik het toe hebbe uytgezonden : Want het is het Woord vol van

kracht , brengende alle fchatten en rykdommen met zich , die het beloofd

en daar het van fpreekt.

In dit Woord ftaat het rechte leevendige eeuwige Evangelium , de

kracht Gods, deChriftelykevryheid, vreede en vreugde , de Goddely-

ke gerechtigheid , en alle geeftelyke goederen des leevens geveftigd.

Wie dit Woord met zy ne harte aanneemt.daar in blyfd en daar op bouwd,

werd by een verftandig man vergeleeken , die zyn huis op een rotfteen

bouwd i
hy is een oprecht difcipel Chrifti, (dien men dan met irecht een

Euaneelifch man mogt noemen ) hy kend de waarheid , en de waarheid

maakt hem v ry , rein en heilig van alle zonden , en befchut hem voor alle

aanvechtingen der weereld. Doch deeze Waarheid is niet anders , dan de

ZooneGods, onze Heere Jefus Chriftus, in den H. Geeft. Maardieop

II. Deel. a a de

\
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de Letter en op het andere uitterlyke Woord alleen bouwd , werd by een

dwaas man vergeleeken, die zyn huis ophet zand grondveft , en de in-
j

vallende waateren en dwarrel-winden , dat is de aanvechtingen der zonde

,

en alle de beftrydingendeezerweereld zullen hem overweldigen, en zyn

val zal zoo groot werden , dat hy eindelyk voor God niet zal kunnen

flaande blyven. Het Woord, daar wy hier van fpreeken ( naamelyk dat

voor ons menfch is geworden , onze Heere Jefus ) is de eenige grondflag

endedierbaare hoekfteen (maar ach God ! noch heedendaags van veele

bouwlieden verworpen ) op welken allerhande gebouw in eikanderen

zaamengevoegd werd , het welkaangroeyd tot eenen heiligen Tempel in

den Heere } op welken dan ook alleen de Gemeente van alle Chrift-geloo-

vige menfchen , dat is , de H. Chriftelyke Kerke werd gebouwd , en

daar door beftierd en behouden in den H. Geeft.

Dit leevendige Woord Gods hebben deApoftelen uitwendig verkon-

digd, endoor hun predikampt alleen daar op geweezen^ gelykhetdan

noch heedensdaags in de geheele Chriftenbeid [ alzoo ] moeft verkondigd,

en alleen op het zelve geweezen werden : Want het is 't onvergankelyke

zaad, daar de waarachtige Chriftenen uit gebooren werden tot het eeuwi-

ge leeven, gelykwyin 't begin uit Petrus gehoord hebben ; nadien alle

vleefch gras is , en alle heerlykheid des menfchen , gelyk eenbloemedes

gras v Het gras is verdord , en de bloeme is afgevallen ; Maar het

Woord desHeerenblyftinder eeuwigheid. \.Petr. 1. Aan welk Woord
ook alles alleen in de H. Schrift werd toegefchreeven , engeenzinsaan

het fchriftelyke , -uitterlyke [Woord] het welke maar een getuigenifle

van het eeuwige is
;
gelykerwys de Heere Chriftus het Eeuwige Woord,

zelfs zegt. Joan. v. En dus veel zy voor ditmaal van den aart , de natuure

en eigenfchappen des Woords Gods gezegt: daar uit men dan lichtelyk

verftaan kan , dat zulk een Goddelyk Woord na het werk der Scheppinge

met geen ander fchepzel wil gemeenfchap hebben , als alleen met den
menfche, om wiens wille het ook is menfch geworden , en in wien het

alleen tot verheerlykinge des Vaders zich eene eeuwige wooninge, door

den H. Geeft, toebereid en opricht.

Want hoewel weegens dit Wootd voorde Geloovige alle fchepzelen

geheiligd werden 1. Tim. ïv. en tot een recht gebruik van God verordineerd

zyn : zoo is echter dit Woord niet in de andere fchepzelen > maar alleen

in een geloovig harte f ( waar in het rykelyk woonen zoude, gelyk Pau-

lus gewaagd. Col. in. ) Door dit Woord kan ook het ligchaam Chriftiin

geenen deele in het brood koomen , noch ligchaamelyk onder de gedaan-

te des broods zyn : Want het brood en alle andere onzaalige fchepzelen

,

kunnen alzoo min Godes eeuwige Woord in zich ontvangen , als den

Geeft en het eeuwige leeven die nochtans van het woord opgeenerhande

wyze , ooit kunnen afgezonderd of gefc heiden werden , gelyk 'er ge-

fchreeven ftaat Joan.\.tny\. Derhalven is het zeer ongerymd , het welk
zommige rot fmaadheid des heerlyken eeuwigen Woords leeren , dat , ge-

lyk het Woord vleefch is , alzoo ook het brood het ligchaam Chrifti.

Hier uit werd nu wyder beflooten 5 dat Gods natuurlyke leevendige

Woord noch in het zichtbaare Sacrament , noch in eenige uitterlyke

HoofdftofFe , noch in een zoodaanig fchepzel weezen kan , noch daarin

zyn tempel of woonplaats hebben wil ; veel minder is het ook waar, dat

zich de Heere Chriftus aan deeze of geene uitwendige letter zoude willen

verbinden, ofooit daar aan verbonden heeft, dat men daar meede zoude

ofkonde handelen en omfpringen , zoo als het maar den menfchen wel ge-

Viel : Want dusdaanig een eeuwig en almachtig Woord, daar inne zoo
vee-
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veele hemelfche goederen, vergeevinge der zonden , genaaden en rvkdom-
men , betlooten zyn , is immers de menfchelyke krachten en aardfche ver-

moogens of fpraaken niet onderworpen^dat vvy het zelve uit onze macht in

't harte zouden vatten j of iets daar door te weege brengen , of aan iemand
toeëigenen kunnen : gelyk dan ook de Heere Chriftus het zelve nooit ge-
zegt (zoo als het hemeenige willen toedichten) noch te doen bevoolen
heeft : Maar na dat dit eeuwige Woord zonder middel uit den mond Gods
uitgaat (doch niet uit de Letter, noch van den Dienaar, of door het middel
der fchepzelen) zo werd het alleen van God,door Chriftus in den H. Geeft
in de harten der geloovigen, gefprooken, en brengt dan vervolgens met
zig alles, wat het heeft en is , het fterkt hetgeloove, opend zich in het

harte en verlicht het zelve in den H. Geeft, waar door wy na den aart des

geloofs, deHeemelfche fchatten , die ons Chriftus ten eeuwigen leeven

verworven heeft, koomen te zien, te kennen, gevoelenen te begrypen.

3. Dat het lïgchaamen bloed Chrifti uit het Woord des leevens in des Heeren

Nachtmaal ontvangen werd.

Uit dit Woord alleen en uit geen ander ontvangen ook de geloovige

waareChriftenen in 't Nachtmaal des Heeren het lichaam en bloed Jefii

Chrifti 5 Want gelykerwys als het Woord te vooren in zyne uitdeelinge is

uitvleefch, of in de menfchheid Chrifti is geweeft in dit aardfche wee-
zen 5 alzoo is nu ook wederom de menfch Chriftus,fchoon in onvermeng-
der natuure met vleefch en bloed , in gely ke heerlykheid , macht en eere

met hetWoord , in het Woord, buiten alle tyd en lighaamelyke plaatze in

't Heemelfche Weezen 5 werd weg gefchonken en uitgedeeld van den
Heemelfchen Vader, door den H. Geeft: aan alle Geloovigen tot fpyze

en drank der eeuwigeZaaligheid , ja dit Woord deeld zich zelven uit,

mitsgaaders zynligchaam en bloed , met de gemeenfchap des H. Geefts

,

en andere ontelbaare Goddelyke rykdommen meer, door dien het een

voedzel is der kinderen Gods 5 waardoor zy in het Weezen , het welk

zy uit God hebben , geftaadig meer en meer opwafTen , gevoedt en on-

derhouden werden,daaromme zy ook God hunnen Vader daagelyks in den

H. Geeft bidden: Panem noflrum t«» imvtno» &c. [Geef ons onze daage-

lykze (ofoverweezendlyke) brood.] En over zulks is het ook hoog-

noodig, dat men Gods natuurlyke Woord van het gefprooke en gefchree-

ve Woord des Letters behoorlyk weete te onderfcheiden , een iegelyk in

zyn rangftelle, en niet zoo voortaan het eene onder 't andere menge

;

by zoo verre men immers niet den fchyn voor 't Weezen en het fchuim

voor 't zilver wil aaneemen , en indien men de eere , die Godealsden
eeuwigen Schepper alleen toekomt , niet aan het vergankelyk en fwak
fchepzel wil toeëigenen. Want die voor Gods natuurlyke Woord komt
te houden, het geene Gods natuurlyke Woord nier is, die houdt ook dat

geene voor God, hetwelk God nieten is 3 wat dit nu vooreen Afgoo-
derye en Afval is, zullen 'er meenige door de goddelyke genaade wel

verder kunnen nadenken. Waar uit dan nochmaals ten tweedendoorden
aart en de Natuur van het Woord Gods; insgelyks door het ondefcheid

desuitwendigeneninwendigen Woords, des letters ende des geefts , ge-

noegzaam beweezen is , dat het ligchaam en 't bloed Chrifti , noch om des

woords wille , noch om andere reedenen, in het brood en den wyn niet

weezen kan 3 maardathetalleenlykinhet reine zuivere Woord des lee-

vens, het welk God ook by het gebruik des zichtbaaren Sacramentsin

't geloovige hart fpreekt , genooten en ontvangen werd. Watnueenige
Oud-vaders der Kerke , inzonderheid Cyrillus en Augnflintis over Joannes en

andere plaatzen , van Gods Woord en des zelfs onderfcheid op deeze wy-
aa z IQ
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ze gefchreeven hebben , zoude alles hier ontrent veel te lang zyn te ver-

haaien.

4. Van'tGehove. ,

Ten derden hebben \vy ons voorgenoomen , met Gods hulpe te bewy-
zen , dat de opinio impanatïonis& tramfubflantiationis [de meeninge van de

inbroodinge en weezendlyke veranderinge , ] ofop wat vvyze men deeze
dwaalinge anders noemen mocht , dat het ligchaam en 't bloed onzes
Heeren Jefu Chrifti ligchaamelyk inof onder de fchepzelen des broods
en vvyns teegenwoordig is , teegens het waarachtige Chriftelyke geloove
ftrydig is. Dit is der geener , die dit gevoelen aankleeven , hun eenige

toevlucht en laatfte hulpmiddel 5 wanneer hun misverftand ( of verkeert

begryp) ontrent de verborgentheid des ligchaams en bloeds Chrifti,

met grond en met reedenen der H. Schrift klaar is voor oojgen geftelt , en
dezelve door de rechte uiclegginge der woorden des Nachtmaals genoeg-

zaam is aangeweezen , zoo dat zy nergens meer heen kunnen , en echter

noch aan de goddelyke waarheid de eere niet willen geeven --, zoo plee-

gen zy zich gemeenlyk op het geloove te beroepen , en te zeggen : dat

dit een werk des geloofs was ( gelyk het ook in zich zelven waarachtig

is ) waar ontrent de menfchelyke wysheid en 't vernuft niets konde
uitrechten, en befluiten dan aldus verder : Men raoeft hier ontrent niet

veel vraagen , noch zich zeer bekommeren 5 maar alleenlyk vaft en
fterk gelooven , de oogen , ja alle de zinnen toefluiten, en blind zyn,
ook niet weeten , hoe het daar meede toe ging , ofwelke de rechte grond
en het verftand van deeze verborgentheid zyn mocht. Want het was de
hoogfte eenige deugd en eigenfchapdes Geloofs , niet te willen weeten ,

waar toe het nut of noodig is , het geene het gelooft.

5. Wat zommige by 't H. Sacrament , het Geloove en bet geejlelyk eeten

noemen.

Dit nu noemen zy hier ontrent het Geloove, wanneer iemand maar
deeze woorden : Dit is myn ligcbaam enz. zoo als zy daar gefchreeven

ftaan , uitterlyk met de ooren hoort , en in diervoegen , zoo als zy
( na hun verdwaald verftand ) luiden , door de ooren in zyn herte of ge-
heugeniffe prent, daar aan kleeft , en zich uit ingebeelde omftandighee-

den overreed , dat dat zelve brood het ligchaam Chrifti is enz. Kor-
telyk , dit vatten van de ftemmeen van het geklank des uiterlyken let-

ters der woorden Chrifti in 't herte , zoo als zy "t uitleggen , noemen zy
het geeftelyk eeten en het geloove. Offchoon nu hun geweeten , deezen
ingebeelden waan iets komt teegen te houden ofvoor te werpen, zoo
Haan zy het zelve in den wind , verdompelen 't , en ftryden met hun ver-

doold verftand des vernuft-geloofs geftaadig daar teegen ; ja ook zoodaa-

nig , dat zy de rechte opgaande kennifle Chrifti in 't herte, vooraan-
vechtinge , en het licht der goddelyke genaade , voor duiftemiffe hou-
den. Met een woord , wat voor God, Geeft en Geloove is, moetin
deeze geleegentheid by hen niet anders als vernuft en dwaalgeeftery hee-

ten 5 en vveederom in teegendeel , wat voor God vernuft en wysheid
des vleefches is , dat moet voor hen Geloove en de H. Geeft zyn. Zy
beelden zich in , dit was het heldere klaare Woord , en over zulks moeft

men voor de reft de oogen toefluiten •. Want Gode was noch wel meer

moogelyk , als dat enz. Daar nochtans geen Chriften-menfch Gods
Woord,noch zyne Goddelyke Almachtigheid ooit heeft teegen gefproo-

ken 5 maar men vraagt alleen naarden rechten zin der woorden , naar het

werk, het bevel en de wille Gods, en of hetöok alles op die wyze ,
als

zy
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zy voor geeven , gefchied zy , ofnoch gefchieden moet 5 voornaamelyk»
dewyl de Heere Chriftus niet gezegt heeft s dat brood is myn ligchaam:

maar hy fpreekt na het brood-breeken , ( in een vergelykinge der eigen-

fchappen der aardfche en heemelfche fpyze: ) dac is myn ligchaam "enz.

welke twee fpreekwyzen wel zoo verre van eikanderen in zin verfchil-

lcn , als het beeld van de waarheid , ja als de Heemel van de aarde.

6. Van inwendige zaaken : Van de kenniffe en iveetenfchap des geloofs.

Nu is het echter ook waarachtig , het geen zy zeggen , dat het waar-

achtige geloove alleen hierhet vonnis wyzen , het geheimnis oordeelen,

en de Woorden des Heeren (die Geeft en leeven zyn ) recht onder-

fcheiden en verftaan kan. Nochtans is hier ontrent noch dit gebrek , dat

zy vervolgens , weegens hun aangenoome hardnekkigheid van gemoed,
envveegensdeaanvechtingedes vleefches niet kunnen bedenken , wat de

weetenlchap des waarachtigen geloofs voor macht heeft , welke haare

aart , natuur en eigenfchap is , hoe en op wat wyzedegeeftelyke ge-

heimeniffen , fchacten en rykdommen onzer verloflinge ende des eeu-

wigen leevens door het licht des geloofs verftaan , gekent en ontfangen

werden : Want fchoon wel den aart des geloofs niet uitwendig te zien ,

en met de uitwendige zinnen te begrypen is 5 zoo is echter des zelfs

aart Cgetyk wy hier na zullen hooren) met verlichte oogen des herten

inwendig te zien , het geene het ontrent de geeftelyke kenniffe weeten

en verftaan moet. Hierom eifcht ook Paulus Col.u. dat de Chriftenen

zouden beveftigt zyn met den gantfchen rykdom eensverzeekerden en

zeekeren verftands , tot kenniffe der verborgentheeden Gods ende des

Vaders en Chrifti. Hoe zoude nu het geloove ontrent heemelfche zaaken

de oogen toe doen , en zich niet bekommeren , daar in het nochtans ,

volgens zyn natuurlyke aart en eigenfchap , alleen ziet , kent en oor-

deeld ,• ja daar in het in zyn hoogfte graad is, leeft, werkt en voort-

gaat ? Hier uit dan kunnen allein God verftandigemenfchenlichtelyk

fpeuren , dat men nu weeder ( weegens de voorgemelde meeninge) van

het waare Chriftelyke geloove , op de oude Sophiftifche [ of beftrikken-

de] School-leere van 't Geloove , hoe langer hoe meer begint te vallen,

en dat geene voor Geloove leert houden , het welk nochtans voor God
gantfch geen geloove is : ja het welk maar een wegvallende gedachte ,

en een koude , doode en ingebeelde waan is.

7. Waar by men het valfche en verdichte vernuft-geloove zal kennen 5

Want aldaar is geen Geloove , daar niet een veranderd gemoed , een

vernieuwt gereinigt herte , imborft en zin is
5 ja daar de Heere Chriftus

niet in 't herte woont , daar geen vreede in 't geweeten , inwendige

vreugde en Gods gerechtigheid is , daar is noch geen geloove ; en met

een woord , waar zich niet veele goede werken in de afftervinge des

vleefches , in de liefde Gods ende des naaften vertoonen $ waar niet

veele goede vruchten te voorfchynkoomen, daar kan geen goede boom
noch ook geen recht geloove weezen. Hierom is dit ook geen recht

geloove , waar door men het ligchaam Chrifti in 't brood ofonder des

zelfs gedaante aldaar teegenwoordig waand te gelooven , of door het

uitwendige Woord ligchaamelyk in 't herte te prenten : Want dit geloo-

ve heeft geen kenniffe , geen vernieuwinge , geen kracht , noch licht

,

geen goede werken, het is den machten des vleefches onderworpen
;
ge-

lykerwys zulk een verdicht vernuft-geloove , met zyn gevolg, allen

goddelooze menfchen kan gemeen zyn ,* daar uit dan volgt , dat het

aa 3 ook
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ook geen vaftigheid noch grond heeft , wanneer men hier ontrent van

het geloove zoo hoog roemt $ waar door men niet alleen de gemelde

gruwelen- en dwaalingen wil verdeedigen , maar ook het rechte, waar-

achtige en eenige Chnftelyke geloove , maar hoe langer hoe meer komt

te verdonkeren , en te onderdrukken ,
gelyk ook een boosenonbe-

ftendic; geweeten op te rechten.

Doch op dat men dit alles noch grondiger mag bezeffen , en het waar-

achtige Chriftelyke geloof, van zulk een verziert vernuft-geloove eigent-

lyket leere onderfcheiden , ook reeden en aanleidinge kryge, om den

H. Geeft dies te ernftiger om het oprechte geloove re bidden , zoo zal

't van noode zyn noch een weinig meer daar van te fpreeken. Hierom dan

zullen we kortelyk aanmerken ;
gelykerwys men in goddelyke zaaken

van tweederhandeonderfcheidene Woorden fpreekt, ( waarvan wy zoo

eeven gefchreeven hebben ) naamelyk van het inwendige Woord des

Geefts, en van het uicerlyke Woord des letters 5 alzoo fpreekt men ook

van tweederlei geloove,het welk uit dit tweederhande Woord onderfchei-

dentlyk gebooren werd : Want uit het inwendige Woord des Geefts komt
een geeftelyk,inwendig,leevendig geloove voort.waar door wy in Chriftus

alleen met God handelen, in 't herte zyne goddelyke genaade en barmhar-

tigheid erkennen enaanneemen ; en met het uitwendige Woord des letters

komt ook een uitwendigdetterlyk en Hiftorifch geloove van God en Chri-

ftus voort, mitsgaaders van alle de werken en uitterlyke gefchiedeniffen,

zoo als dezelve verkondigt zyn , en in de H. Schrift gefchreeven ftaan.

Het uitwendige Hiftorifche geloove in goddelyke dingen is dat geene,

wanneer de menfch de letter leeft of het uitterlyke Woord der predikatie

hoort, dikmaals aan den Perzoon des Predikants hangt, en het zelve zich

alleen door zyn naarftigheid en oefTeninge , wysheid en krachten inprent,

daaruit hy dan van Goden Chriftus een bevartinge of kenniffe voorzien

uitneemt,een geweeten maakt,en gelooft alzoo uirterlyk, dar de H. Schrift

waarachtig, en deeze zyn ingebeelde bevattinge recht is; prent het verders

in zyn geheugeniffé , krygt luft en liefde daartoe, en kleeft daaraan;

het welke alles dan een natuurlyk menfch zonderden Geeft Gods , en
door het licht des vernufts of de krachten der Natuur alzoo wel hier on-

trent , als in andere menfehelyke handelingen doen kan
5
ja ook zoo

verre , dat hy hem zommige belofte na de letter kan inbeelden , zich daar

meede kan trooften, daar op een tyd lang verlaaten , op Gods barmhar-
tigheid hoopen , zich vertrouwen en waagen. Doch indien hy echter

niet vernieuwt , noch vroomer in zyn herte werd $ indien hy in de liefde

Gods , en afftervinge zyns zelfs, nietdaagelyks toe neemt 5 indien hy
het Woord der genaade niet in 't herte gevoelt, en het zelve in gehoor-
zaamheid aankleeft; maar altoos houd in zyn oude weezen en in zyn vlee-

fchelyke begeerten blyft , zoo is het zeeker , fchoon hy ook den Bybel

van buiten konde,fchoon hy alle de beloften zig haddeingeprent.ja fchoon

hy met Engelfche tongen van God fpreeken of prediken konde, en alle

daagenhetH. Sacrament gebruikte ; dathy nogtans voor God geen op-
recht geloove noch geweeten heeft , en niet anders alseengefchildert

beeld , een klinkend metaal ofgeluid-maakende fchelle is, gelyk Paulus

zegt 1 Cor. xui.

. De aart en eigenfehap nu van dit natuurlyk vernuft-geloove , is , dat

het God, Chriftus, en het eeuwige leeven , in de fchepzelen en uitwen-

dige ligchaamelyke dingen , in de tydenplaatzendeezesweezens, hier

en daar zoekt , doch buiten dit aardfche weezen , buiten de tyd en lig-

chaamelyke plaatzen , kan het God en Chriftus in Geeft en waarheid niec

be-
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bereiken j in 't kort , het moet op iets uitterlyks het oog hebben , daar

aan kleeven , en de zaaligheid daar in zoeken , het mag dan ook weezen
wat hec wil 5

gelyk het dan ook vervolgens altoos in de Hoofdftolïen dee-

zer weereld . brieven en zeegelen , uitwendige teekenen , deletteren
diergelyke zyn fterkte , krachten verzeekeringe komt te zoeken 5 aan

het welke echter Chriftus door zyn oordeel de zaaligheidcluidelyk heeft

afgeflaagen , en dezelve aan het inwendige geeftelyke geloove toe gewee-
zen , wanneer hy tot Thomas zegt: Om dat gymy gezien hebt, Tho-
mas , zoo gelooft gy; zaaligzynze, die nieten zien ( verftaatmeteen

zoodaanig uitwendig gezicht ) en nochtans gelooven. En nochmaals by
joh. iv. beftraft hy zodaanigen geloof, het welk alleen op gefchiedeniffen

en wonderwerken fteunt , als hy tot den Koninklyken Hooveling fpreekt:

't En zy dat gy lieden teekenen en wonderen ziet, zoo en gelooft gy
niet enz. Alle die geene nu , die van dit geloove alleen zyn, zoeken

altoos teekenen , dat is , zy willen op een andere uitterlyke manier in

hun geweeten verzeekert werden , als alleen inwendig, door het lee-

vendige Almachtige Woord Jefus Chriftus in den H. Geeft.

De menfchen , die in die daagen , in welke Chriftus in 't vleefch was

,

maar aan zyn perzoon , mirakelen en uitterlyk woord kleefden , en al-

leen daar op ftaroogden , doch die het eeuwige woord Gods , in 't vleefch

woonende, niet kenden , noch hun geloove daarop veftigden , die heb-

ben alle terf tyde van Chrifti lyden afvallen en zich ergeren moeten:
Waarom > Zy hadden maar een vleefchelyken Chriftus , metwienhun
vleefchelyke geloove moeft ondergaan , en door de opftandinge moeft

'er een gantfch geeftelyke nieuwe Chriftus en geloove weeder verwekt

en opgericht werden. Insgelyks by Joan.n. ftaat: wanneer hy te Jeru-

zalem op het Feeft was., geloofden 'er veele in hem , als zy de teekenen

zaagen die hy deede : Maar Jefus betrouwde zich op hen niet, vermits

hy ze alle kende , en niet van nooden hadde, dat iemand getuige nifle

gaf vart den menfche $ wanthy wift wel watinden menfche was. Dus-

daanig een uitwendig geloove, hebben ook gemeenlykde Pharizeen en

Schriftgeleerden , die alleen op hunne letterlyke kenniffe , op hunne

menfchelykegerechtigheid.en weetenfchap, in hen zelven vermeetel en

opgeblaazen zyn ,• en dit heet een fchrift-geloove , het welk uit de

Schrift zonder Chriftus is , en aan de uitterlyke letter kleeven blyft

,

waaruit het zynen grond en geweeten heeft geha.ik : Eev en zulk een ge-

loove en geweeten heeft ook Paulus , noch in 't Joodendom zynde , ge-

had , iTimotb. 1. Waar uit hy de Chriftenen vervolgde , meenende,

dat hy God daar door eenen dienft deede, gelyk althans ook noch wel

zommige doen kunnen. Doch gelykerwys de Heere tot zyne Difcipelen

zeide : 't en zy dan dat uwe gerechtigheid overvloediger zy , dan die

der Schriftgeleerden en Pharizeen , zult gy in 't Heemelryk niet in

gaan $ alzoo moet ook het waarachtige Chriftelyke geloove overvloedi-

ger , beeter en meerder zyn , het moet niet enkel en alleen uit het uit-

terlyke Woord der goddelyke letter geleert zyn 5 maar veel meer uit

het inwendige leevendige Woord , dat God zelve is , afvloeyen, van

God gehoort , ontfangen en ten eeuwigen leeven begreepen werden.

Derhalven is het heel wat anders met het herte aan Gods natuurlyke lee-

vendige Woord te kleeven , dan aan het Woord der goddelyke letter al-

leen geveftigt te zyn , en daar aan te gelooven
;
gelyk wy nu ten deele

gehoort hebben , enzoo't Godbeliefc, noch verder zullen hooren.

Dit uitterlyke Hiftoriaale geloove , en het verhaal der izgemeene

Artykelen des Geloofs , werd echter althans het gemeene Chriftelyke
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geloove ; het welk nochtans veel billyker maar een kenniffe der Arty-
kelen des Chriftelyken geloofs , als het oprechte Chriftelyke geloove
mag genoemt werden 5 vermits het zonder het inwendige, waarachti-

ge , eneenige geloove des herten, waar door zich de menfch door Chri-
ftus met Godeingetrouwigheid en liefde verbind, in diervoegen onnut isj

dathetvanPaulus 1 Tim.i. een gefchilderd of verdicht geloove, en van
Jacobus een dood-geloove genaamt werd , hetwelkookdeboozegee-
ften , gelykhy in zyn Zendbrief zegt, hebben kunnen 5 en dit geloove
werd elders overal in de H. Schrift maar verworpen en verdoemt. Hier
van daan komt het, dat eenige uit onkunde van de Verborgentheid

, en
den aart des waaren geloofs , gemeent hebben , dat het geloove niet ge-
noeg was ter zaaligheid ; en het is alzoo ook waarachtig, dat dituitter-

lyke , verdichte en gefchilderde geloove , zonder het innerlyke ge-
loove des herten

, eeven zoo weinig als de huichelachtige menfchelyke
gerechtigheid , zonder de inwendige goddelyke gerechtigheid ( die
Chriftus zelve is) voor God iets kan uitrechten. Doch wanneer nu Paulus
en de Apoftelen , ja ook de Heere Chriftus zelve van het waare geloove
fpreeken , zoo werd het gantfche geheimeniffe , de goddelyke inwer-
kende kracht , aart , natuure en gehoorzaamheid des geloofs , daar meede
ingeflooten,- waar van Gal. v. meld: In Chriftus Jefus heeft nochbefny-
denhTe noch voorhuit plaats $ maar het geloove door de liefde werkende

:

Dit meent ook Paulus , wanneer hy tot den Romeinen van de gerechtig-
heid des geloofs fchryft , zeggende : Zoo befluiten wy dan , dat de
menfch door het geloove gerechtvaardigt werd , zonderde werken des
Wets ; Rom. 111. Dit is niet anders gezegt, als dat wy door het geloove
in Chriftus Jefus ( niet in de werken van Mofis wet ) de waarachtige ge-
rechtigheid , die van de Wet geeifcht werd , dat is , de vervullinge des
WetsChrifti, 1 Cor. ix. en aller goede werken, de vreededesgeweetens,
het leeven en de eeuwige zaaligheid, zoeken, erlangen en in ons nee-
men moeten. Dienvolgens, zoo ipreekt de Heere Chriftus zelfs: Wie
in my gelooft, die heeft het eeuwige leeven , Job.vi. welke Spreuk ook
ftraks hier na , by 't rechte geloove , wyders werd voorgeftelt en uit^e-
legt.

Dit onderfcheiddesuitwendigen menfchelyken , en inwendigen god-
delyken geloofs , werd by de Samaritaanen , indeHiftorie vande hei-
denfche vrouw Job. iv. klaarblykelyke aangeweezen 5 alwaar aldus
gefchreeven ftaat : Ende veele der Samaritaanen uit die ftad geloofden in
in hem , (naamelyk Jefus) om het woord der vrouwe, die getuigde,

hy heeft my gezegt alles , wat ik gedaan hebbe j als nu de Samaritaanen
tot hem quaamen , baaden zy hem , dat hy by hen mocht blyven , ende
hy bleef aldaar twee daagen : ende veele meer geloofden 'er om zyns
Woords wille $

(merk wat dit voor een Woord geweeft is, het welk by
hen blyft , naamelyk het goddelyke zaad in 't herte) ende zeiden tot
de vrouwe : Wy gelooven nu verders niet om uwes zeggens wille,

( hier werd het uitwendige menfchelyke geloove klaarlyk afgeflaagen

,

wanneer het goddelyke komt op te gaan ) wy hebben zelve gehoort en
gezien , dat gyzyt de Chriftus , de Zoon des leevendigen Gods : Des-
gelyks hebben ookdeDifcipelenChrifti, na zyneopftandinge, niet al-

leen in de Schrift gelooft , maar ook in het Woord , het welke Jefus tot

hen gefprooken hadde , Job. 11. Want Chriftus is het Woord zelfs , het

welk vleefch is geworden , en heeft in hunne herten door het geloove
gewoont. Joh.ï. Eph.nx. Hierom werd die uitterlyke kenniflevanhet

Woord der H. Schrift, ja ook zelfs van Gods wille (zonder het gehei-

me-



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. nn
menis,zonder de inwendige kenniffe in het Woord des leevens en zonder
den Geeft Gods , die de nieuwe geboorte in 'r herrc voortbrengt , het

zelve verlicht en reinigt) veel eer een waan, fchyn en huichelary ge-

acht , waar door zich het vleefch met een verzierden fchyn des geloofs

bekleed , voor geloovig en kundig in Gods zaaken uit geeft ; dan dat

men het eenigzins een waarachtig Chriftelyk geloove zoude noemen
moogen
Op dusdaanige hiftoriale wyze heeft moogelyk ook de Koning Saul ,

en met hem veele andere meer, Gods Woord geloofd : Maarden uitflag,

het einde , en de ongehoorzaamheid teegens God betoond, (gelyker-

wys ook heedendaags ontrent veele, die uit onverfland het Woord, het

ligchaam Chrifti , in 't brood gelooven ) dat het geen oprecht geloove ge-

weeft is. Want het eenvoudige geloove laat zich nietfcheuren noch deelen,

zoo dat het op eene plaats recht, op een andere valfch , ja , geloove en

ongeloove aan God en JefusChriftus in een harte by eikanderen zoude

zyn kunnen. Aldus heeft Simon de Toovenaar met eenen Pharifeefchen

fchyn geloofd. Handel. vu\. wantalshyde daaden en teekenen zag , die

daar quaamentegefchieden, verwonderde hy zich , geloofde en liet zich

doopen. Doch.de H. Geeft beftrafte hem door Petrus om der zonde wil-

le, dat hy vol bittere galle was, gepaart met ongerechtigheid ,• meteen
woord , zyn herte was niet oprecht voor God : Hy wilde Gods gaaven

voor gek koopen , en door het uiterlyke den H. Geeft verwerven , hier-

omme heeft hy ook geen recht geloove kunnen hebben. Op deeze zelve

wyze gelooven 'er ook zommige , die het Woord , als het hun zoo wel
geleegenkomt, met vreugden aanneemen; van wien de Heere by Lucas

zegt: zy gelooven voor een tyd, maar inden tyd der aanvechtinge val-

len zy af : Waarom ? Vermits zy geenen wortel hebben, fpreektde

Heere ; dat is , zy hebben het inwendige geloove des herten niet 5 en

dit zyn ook juiftdiegeene, die op de bruiloft des Heemelfchen Bruide-

goms Chrifti, ja tot het Avondmaal des Heeren zonder bruilofts-kleed,

dat is , zonder de beproevinge en voorbereidinge des geloofs , intree-

den , zich inbeeldende, dat zy gelooven , en willen hun geloove beve-

ftlgen of daar meede betuigen , hoewel zy inwendig gantlch geen oprecht

geloove bezitten ; aldaar werden zy dan inde uitterfteduifternifle , in

alle blindheid , vermeeteiheid , en eindeiyk in alleelende geworpen

,

waar van Matth. xxn.

Op zulk een verdichte wyze gelooven wy heedensdaags in 'tgemeen al

te zaamen , dat wy arme zondaars zyn ; dat wy van natuuren niets

goeds kunnen doen ; dat de vloek en het handfchrift des Sathans in onze

harte is ingefchreeven $ dit gelooven wy ; naamelyk , zoo als wy het

zelve uit den Letter gehoord, gevat en geleerd hebben. Ondertuflchen

voelen wy echter onze doodelyke krankheid , den ernftigen toorn Gods
en deeze ingefchreeve vloek, niet weezentlyk in 't harte: Hierom willen

wy ook den Geneesmeefter der zielen , den eenigen Verzoener en Zaalig-

maakerjefus Chriftus niet met ernft zoeken noch liefhebben. Enfchoon

wy nu alzomtydseen weinig van onze booze geweeten beginnen te voe-

len , waardoor wybewoogen zouden kunnen werden, om hulp en raad

by Chriftus re gaan zoeken , zoo rukt ons de booze geeft , ( dat wy
voortaan weinig waarneemen ) zulks ras weeder uit [het harte,] be-

driegd ons met de letter , ( waar meede hy ook Chriftus zelve eens wilde

bedriegen) en fteld ons daar en teegen vooreen verzierd waangeloove

van de barmhartigheid Gods , van zyne genaadige toezegginge en belofte,

als dat ons Chriftus verloft en alles [voor ons] uitgerecht heeft , als wy
II. Deel. bb maai
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maar op deeze wyze fterken vaft aan bem gelooven, [ ondertuffchen]

in 't oude weezen blyven, endaar beneevens ook , om de weereld en on-

zen vleefche tebehaagen, in 't wilde heen leeven &c. O wee , over dee-

ze vreezelyke treeken des Sathans ! waar door nu by de kenniffe der voo-

rige dwaalingen, ontallykemenfchen van de linker zyde ter rechter mis-

leidt werden ; en de rechte Koninglyke middel-ftraate , welke Chriftus

is , ontrent het geloove geheel misloopen. Zy fcheppen uyt de Letter der

Schrift eenenvleefchelyken trooft en hoope, eevenals tevooren uit de

Menfchelyke inzettingen zondereenigen ernft, zondereenige boete of

doodingedes vleefches , en zonder eenig beginzel van een nieuw leeven !

In 't kort , zoo als de belydeniffe der zonden is, zoo is ook by hen het

geloove '

y
letter en Menfchen-leere is het allezins al te zaamen , en

niet anders. Wee, noch eens allen den geenen ! die ooit tot zuks oor-

zaak geeven , die de menfchen niet alleen op Chriftus Jefus wyzen $ maar

het werk des Heeren bedriegelyk verrichten ,Jer. xvu. Daar en teegen

zaalig zyn deeze , die hongeren en dorften na Gods gerechtigheid , die

hen zelven verloochenen , en ingaan door de enge poorte , op dat zy het

eevenbeeld des Zoons Gods gelykformig werden, en zyne voetftappen

moogen navolgen , door een waarachtig geloove , het welk de weereld

overwind , Rom. vin. Joan. v. en ten eeeuwigen leeven leid : Want tee-

gens die geene is de Wet niet met haarevervloekinge. Die in den Geeft

wandelen, en Chrifti zyn , hebben het vleefch gekruicigd , mitsgaders

hunnen luften en begeerlykheeden , Gal. v.

Hoewel nu de booven gemelde voorbeelden van die geene zyn , die ook
het Woord uitterlyk recht na den letter verftaan hebben , ofnoch verdaan

mogten $ dat zy echter al eevenwel noch geen recht waarachtig gelooye

hebben : hoe veel te meer zal dan zulk een geloove voor valfch en on-

recht gehouden werden, daarin niets dan een valfche ingebeelde waan ,

dwalinge en misverftand , ook zelfs ontrent de uitwendige goddelyke

letter , voor oogen is : gelykerwys wy wel eer gelooft hebben , en ook
noch heeden ten daage uit een misverftand van deezen Spteuk r Tues Pe-

trus (gy zyt een rotze , en op deezen Rotsfteen zal ik myne Kerke
bouwen) gelooven , dat Petrus , ja ook na hem de Paus van Rome,
niet alleen een dienaar.maar ook het Hoofd der rechte waare Chriftelyke

Kerke is. Desgelyks heeft men ook den PaufTelyken Aflaat , de indulgen-

tie» en den Ban geloof gegeeven , en door het verkeerd verftaan der fleu-

rden ende der texten$ alles wat gy op der aarden binden zult, zal ook
in den Heemel gebonden zyn 5 en alles wat gy op aarden ontbinden zult,

zal ook in den Heemel ontbonden weezen 5 heeft men gemeent, dat de
Roomfche Aflaat niet alleen voor de doode nuttelyk en goed konde zyn:

en dat daar en teegen de PaufTelyke Ban aan een iegelyk [dienzewee-
dervoer] verdoemelyk was: En het zyn immers , na hunne inbeeldin-

ge , ook heldere klaare woorden ( waar ontrent ook zelfs eenige van
de Oudvaders wel eer geftruikelt hebben) daar opby nahetgantfche
Pausdom , eeveneens als op het misverftand deezer woorden: Dat is

myn ligchaam , dat doet enz. ook het misbruik des Heeren Nachtmaals,
geveftigt en gegrond is. Voorts , zoo geloofde ook de Ketter Arms en

zyne Navolgers , volgens den inhoud des letters , of liever volgens zyn
misverftand ontrent deeze plaats byjohannes: De Vader is prooterals

ik 5 dat Chriftus Jefus geen waarachtig God was : Hy wilde op demaa-
gere heldere woorden ffaan blyven : Want Chriftus had ze gefprooken

3

noch hy wilde geene andere Schriftuure tot verklaaringe deezes Spreuks

toe laaten ; eeven gelyk zommige zich onderftaan hebben ontrent de

woor-



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. i 95
woorden des Nachtmaals te doen , en op der 2elver misduidinge hun
waar geloove geveftigt hebben.

En op dat ik van dit verdichte vernuft-geloove noch meer voorbeel-

den geeve ; zoo gelooven en waanen alle die geene , [ die in 't Pausdom
zyn] uit eeneaverrechtzeopvattinge der woorden van Paulus i Tim.iv.

daar hy zegt: dat ( den geloovigen) alle Creatuurengeheiligt zyn door
het Woord Gods en het gebed ; dat het waater , zout, kaarzen, krui-

den , klokken , fpyze en drank door het uitterlyke gefprooke woord in

haar zelven gewyed , geheiligt , en met een goddelyke kracht aangedaan
werden , daar ze nochtans maar als dienftbaare teekenen van de Oudva-
ders gebruikt zyn 3 waar door het heiligdom en de meenigerhande gee-

ftelyke genaaden in Chriftuseenigermaate aan den geloovigen vertoont

zyn geworden. Ja op dceze zelve wyze gelooven ook de Toverefïèn ,

en veele andere goddelooze menfehen , die de letter der Schriftuure , of

de heilige woorden , zoo als zy 't noemen, by haareboozeenonchri-
ftelyke handelingen misbruiken , fterk en vaft houden , dat het haar wee-
dervaaren zal , zoo als zy gelooven. Doch wanneer haare befweeringe

geen voortgang heeft , zoo leggen zy de fchuld daar op , dat men het

niet heeft gelooft. Eeven alzoo mocht men ook zeggen van het

valfche , verzonne vernuft-geloove van zommige menfehen, daar men
heedensdaags ontrent het eedele en dierbaare geheimnisdesH. Sacra-

ments meede om gaat , en waar door men de menfehen poogt te over-

reeden, dat zy het ligchaamChriftiligchaamelyk zullen in't brood ge-

looven , het welk echter , ook noch voor tien jaaren , geen menfche ooit

gelooft noch gedacht heeft 5 zulk een valfch waangeloove , het welk uit

een misverftand des letters zyn oorfprong neemt, misbruikt alzoo wel

als de andere , de woorden des Heeren , daar hy van den geeftelyken

aart des geloofs fpreekt , zeggende : U gefchiede , gelyk gy gelooft

;

den geloovigen zyn alle dingen moogelyk enz. waar van wy op een kort

wyders hooren zullen. En dit werd dan ook met waarheid een blind en

duifter geloove genaamt $ voor het welke men met recht , gelyk zy
zeggen , oogen en oqren behoorde toe te fluiten. Deeze verborgent-

heid van geweldige dwaalinge enverleidinge is over alle die geene, die

het geloove der waarheid niet willen aanneemen 5 maar luft hebben aan

de ongerechtigheid, z71hejf.it. Waar voor de Heere , door zynen Geeft,

alle goedhertige menfehen genaadiglyk behoeden wil ! Amen.
En dus veel heb ik van het uitterlyke hiftorifche geloove, ja ook van

het valfche verdichte waangeloove voor heen willen aanwyzen , op dat

wy doch eindelyk de dronkenfehap of byfterzinnigheid onzes herten

mochten overweegen , onze vermeetele zorgeloosheid vaaren laaten, en

uit genaade onze groote ongeloove , blindheid en onweetenheidkennen

leeren , en niet dat geene voor geloove mochten houden, het welk voor

God geen geloove is, maar veel liever bedenken, wat de Heere Chriftus

voor een geloove meent , aan 't welke hy zoo veel toe fchryft , en op
dat wy ook.met des kinds Vader Mare. ix. ernflig roepen mochten : O
Heere, ik geloove 5 kom myn ongeloove te hulpe, Want wat is anders de

oorzaak van al dien twift, vleefchelykenyver , hoogmoed, verachtin-

ge , tweedracht en verwoedheid deezereeuwe; als dat 'er nergens geen

oprecht geloove , ja ook geen waare liefde ofvreeze Gods te vinden is?

Want anderzins zoude men zich ontrent veele flukken en voorneemens

wel wat meer bedenken en omzien. Ook ishetzeekerj dat, zoolang

de menfeh zyne duifterniffe voor een licht houd , en het ongeloove zyns

herten niet met ernfl te kennen komt , het hem onmoogelyk is ooit tot

bb 2 het
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het waarachtige rechte geloöve te raaken |
van 't welke wy nu verders

fpreeken zullen.

Het oprechte waarachtige geloove is eene heemelfche gaave , en god-

delyke kracht van booven afgedaald , waar door wy herfchept, nieuw-

gebooren , verlicht , ende ter zaaligheid bewaart werden : Het geloove

is een geeftelyk verftand , kennifïe en genietinge der eeuwige waar-

heid (.alhier by de uitverkoorene , na de maate der gaave Chrifti)

waar in het gantfche leeven des rechtvaardigen voor Godbefótat. Van

zulk een geeftelyk geloove , en van geen ander , fpreekt de Heere Chri-

ftus 5 dat alle dingen moogelyk zyn dien , dk^gelooft: Ehgelykerwvs

het geloove in den rang der geeftelyke , onziie<h'tbaare en heemelfche

zaaken ftaat
,' en van een goddelyke natuure i^, zoo is des zelfs gantfche

aart en eigenfchap ook geeftelyk , en van de tvoöfdftofFen deezer weereld

ordentelyk onderfcheiden 5
derhalven kan het op geentikterlykelig-

chaamelyke zaak doelen , daar aan kleeven , of zich dalr op verlaatene

veel min wil het de zaaligheid en het leeven daar in zoeken ( gelyk het

verdichte vemuft-geloove gewoon is) maar zyn voorwerp, doelwit of

teegenwerp, hoemeii 't noemen wil, dat is, het welke het waarlyk om-

helzen , en daar het weezentlyk aankleeven zal , moet ook volgens zyn

aart , goodelyk ea geeftelyk , ( niet ligchaamelyk , noch met iets van

des zelfsrangof weezen vermengt ) zyn. Het doelwit en voorwerp des

geloofs is alleen God 5 en datgeene, waardoor het by God handeld ,

is de Heere Chriftus , het eeuwige almachtige Woord des Vaders nu in

den Heemel , aldaar moeten wy door den Geeft des Geloofs alles by God
zoeken , van daan haaien enontfangen, wat ons ter zaaligheid noodig

is ,
gelyk dan ook in Chriftus alle fchatten der kenniffe, der goddelyke

wysheid -$. geeftelyke goederen ende des eeuwigen leevens verborgen

leggen. Hierom zegt de Heerë by Johannes , die in my gelooft , heeft

het eeuwige leeven. Die in my gelooft, fpreekt God in 't vleefch , dat

is zoo veelgezegt, als die my ( ikdie het eeuwige Woord dés Heemel-

fchen Vaders , het Leeven , de Geeft en God zelve ben ) in myne woor-

den , en in der waarheid, door de goddelyke kracht , die het Geloove

is , komt te omhelzen , die -heeft de zaaligheid , den Heemel, en het

eeuwige leeven omhelft en aangenoomen. Aldus vermaant ook Paulus

Timotheum , dat hy den goeden ftryd des Geloofs ftryden , en het eeu-

wige leeven omhelzen zoude.

Nu moet het waarachtige geloove Chriftus Jefus , onze leeven en zaa-

ligheid , in den Heemel en nergens anders zoeken , en ook aldaar , zon-
der eenige uitwendige middelen , ook by het gebruik des H. Sacraments,

omhelzen -5 aldaar leid het ons dan in diervoegen door Chriftus verder

tot God den Vader in 't Heemelfche weezen, doch niet na beneeden in

't zichtbaare brood , noch elders tot een ander fchepzel op aarden : En
dit is het ook , het welk de Heere getuigt van 't geloove , als hy fpreekt

:

Die in my geloolt , gelooft niet in my , maar in hem , die my gezonden
heeft. Hier meede wyft de Heere Chriftus altoos hooger op den Vader

,

van wien hy in 't vleefch was uitgezonden, niet om dat hy niet waar-

achtig God , en met den Vader gelyk in weezen was ; maar alleenlyk

daarom , op dat hy het gemoed in 't geloove van het uitwendige zicht-

baare weezen af , op een eeuwig onzichtbaar weezen hooger mocht voe-

ren. Aldus fpreekt ook Paulus in de tweede Brief aa n die van Corinthen ,

als hy zegt : Wy zien niet op het zichtbaare, maar op die dingen die

onzichtbaar zyn: Want wat zichtbaar is, istydlyk, maar wat onzicht-

baar is , is eeuwig. Wat is nu het zien hier anders ? als de verlichte

oogen
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oo^en des invvendigen nieuwen menfchen inden Geeft des geloofs om
hoog heffen , en alleen op Chriflti5 in den Heemel , en door hem op God
dtn Vader , als het eeuwige goed , afgefcheiden van alle uitwendige

middelen , tyd , plaatze en toevallen deezes weezens , veftigen , en daar

aSn met het herte in der waarheid kleeven. Hier by bedenke nu een ie-

gelyk verder , wat dit wel voor een geloove is, het welk Chriftusin

het zichtbaare brood , of onder de gedaante des broods, hier en daar

ligchaamelyk komt te zoeken, enzichalzoometheemelfchentrooft,

verfterkinge en genaade in de fchepzelen meent te vervullen ,• dan of niet

veel meer by dusdaanigen geloove, den waarachtigen en rechten trooft

cres geeftelyken voedzels , de lieffelyke zoetigheid der goddelyke genaa-

de , ja ook de zeegeninge des Vaders in het heemelfche weezen Eph.i.

in deezer voege werden misgeloopen 5 nadien men zich onderwind,

dat geene by de aardfche fchepzelen in tyd en plaatze te zoeken , het

welke nochtans alleen van God , buiten alle tyd en plaatze, doorjefus

Chrifhis in den H. Geeft moeft verwacht en ontfangen werden. Doch
hier van mocht men verders' welmetopmerkinge het eerfteHoofdftuk

des eerften Briefs van Petrus leezen. Aldaar heeft de H. Petrus klaar ge-

noeg aangeweezen , hoedaanig't ontrent het rechte geloove, eaeen
Chrïftelyk herte jeegens Chriftus in 't geloove , ftaat en geleegen is.

Zulk een geloove , het welk met God handelen zoude , nadien het

zonder middel uit God door het inwendige gehoor zyns eeuwigen

Woords voort komt , (weshalven ook Gods Woord, Chriftus, een

Woord des Geloofs in de Schrift genaamt werd) kan ook nergens el-

ders zyrr woonplaats hebben dan in het geeftelyke herte eens nieuwge-

boore menfchen , het welk God ookdikmaals, door zyne voorheen-

gaande genaade , in een oogenblik toebereid, zoo dat het de heemel-

fche gaave des rechten waarachtigen geloofs ( daar wy den H. Geeft

daagelyks om bidden zullen) kan ontfangen en gevoelen. Daar uit dan

nochmaals volgt , dat die dingen , die het geloove omhelzen, en aan

welke het kleeven moet , geeftelyk zyn , en in het herte koomen moe-
ten ; het welke echter noch het brood noch eenige uitterlyke Hoofd-
ftoffe doen kan , daarom kan dit in geene deele in het geloove meede in-

geflooten werden ; 't en waare dan , dat men door het vernuft en met de

gedachten , een fchim voor de waarheid, enalzoodenfchynvoor het

weezen in 't herte wilde plaatzen en inprenten , en dat men het zelve

vooreen doelwit des geloofs , ja ook voor een geeftelyk eeten meende te

houden $ en dan daar op een verdicht vernuft-geloove bouwen en
grondveften wilde : doch van wat voor waardy zulks by God kan zyn

,

is licht af te neemen. In teegendeel , door het rechte waarachtige ge-

loove , waarvan gefprooken is , heeft de H. Petrus , Chriftus voor

een Zoon des leevendigen Gods bekent , Matth. xvi. Weshalven hem
ook van den Heere Chriftus de zaaligheid is toegedeeld geworden.
Vleefch en bloed , fpreekt de Heere , en heeft u dit niet geopenbaart,

dat is, alles wat uitterlyk is, wat menfchelyke krachten ofmenfchelyk
verftand vermoogen , en heeft u dit geloove en deeze kenniffe niet ge-

geeven , maar myn Vader in den Heemel $
gelyk dan Petrus met deeze

belydeniffe des geloofs niet op iets uitterlyks ftaat gegrondveft , hyziet

ook met de oogen des herten geenzins op het vleefch , maar op den gee-

nen , die in't vleefch woonde , en door het vleefch fprak , dien hem
God de Vader hadde in 't herte gegeeven , dien bekende hy uitterlyk , en

gaf hem weeder door het geloove op aan den Vader , in zyne goddelyke

heerlykheid en eere.

bb 3
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Hier heen behooren nu de woorden van Paulus Rom. x. daar hy in een

beknopte zaamen-vattinge , van deeze Hukken aldus fpreekt: Met het

herte gelooft men ter rechtvaardigheid, maar met den monde gefchied

de belydenilTe terzaaligheid. Aanmerk vroome menfch , dat hy zegt:

Met het herte gelooft men 5 want het nieuwegeeftelyke herte ziet op

het geeftelyke geloove» het welk de goddelyke eeuwige gerechtigheid ,

Chriftus , en in hem de erftenifle des Heemels met zich brengt j wee-

derom ftemt het geloove over een , paart en vereenigt zich met het her-

te 5 daar uit dan » in alle gelaatenheid > vriendelykheid en blydfchap

des geefts r de belydenhTe desmonds , als een uitwendige getuigeniffe.

van het inwendige geloove komt te volgen , als meede van alle de fchat-

ten en goederen , die door het geloove van Chriftus in 't herte gevoelt en
gekent werden ;

gelykde Propheet zegt ; Ik heb gelooft , daarom heb ik

gefprooken : door welke belydenifle dan de gerechtigheid , kracht en
genaade Gods voor de weereld werd verkondigt , en Chriftus gepreezen

enverheerlyktinden H. Geeft. Hierom hebiktevoorengezegt.dat dit,

het welk men nu in 't gemeen het geloove noemt , na des H. Pauli woor-
den veel rechtmaatiger een bekenteniffe des geloofs konde genoemt wer-

.

pen : nadien het geloove een goddelyke ftroom uit den H. Geeft, jade

H. Geeft zelve , en de inwendige kracht Gods in 't herte is, waardoor
men de eeuwige goederen in Chriftus tot zich neemt , daar in van daage

tot daage ryker werd , opwaft , toeneemt en voortgaat, van geloove

tot geloove , van liefde tot liefde , en van klaarheid tot klaarheid : het

welk echter aan een iegelyk , die zich thans van het Chriftelyke geloove

beroemt , niet zoo gemeen kan zyn. Dat nu nochtans zommige , om hun
gevoelen ftaande te houden , vóot geeven 3 het geloove moeft een uit-

wendig ligchaamelyk voorwerp hebben , waar onder het geeftelyke zaa-

ken verftond en begreep ; is een zeer verdoolde ftellinge, en kan voor

God in geenen deele beftaan. Want voor eerft oordeelen zy van de Natuur

en het voorwerp des menfchelyken.hiftorifchen geloofs,en behalven dien,

dat zy in goddelyke zaaken , de heemelfche dingen met deaardfche,

de geeftelyke met de ligchaamelyke , en den geeft met het vleefch ver-

mengen $ zoo maakenzy ook weinig onderfcheid tuffchen den inwendi*

gen en uitwendigen menfche , ja tuffchen het geloove en geloovigen

menfche. Want of fchoon den geloovigen menfche, om des vleefches

wille, dikmaals een ligchaamelyk voorwerp, of creatuurlyk beeld werd
voorgeftelt , waar onder een geheimnis en de geeftelyke waarheid , die

in Chriftus verborgen is , vertoont werd 5 zoo blyft echter het geloove

,

het welk zich op zoo een geheimnis veftigt , daar op ftaroogd , en de
geeftelyke waarheid alleen erkent , in den rang der geeftelyke dingen

(alzoo wel als het geheimnis , het welk het om helft, en daar het aan

kleeft , in zyn natuur en ftand blyft ) onvermengt ftaan $ zoo dat gely-

kerwys als het vleefch van den geeftelyken menfche, in de geeftelyke

handelingen Gods, zyn ligchaamelyk voorwerp heeft: alzoo heeft ook
de Geeft des geloofs altoos zyn inwendige voorwerp onbeweeglyk en
ordentlyk onderfcheiden.

8. Van bet Lutherfcbe geloove ontrent bet Sacrament des Altaars ,p. 101.

Eenige noemen zulks Impanatio , dat is zoo veel , als dat het brood en

het ligchaam Chrifti aldaar met eikanderen vereenigt werden , inzulker

voege nochtans , dat het brood , brood blyft -. echter na de uitfpraak der

woorden heete het niet meer een ftoffelyk, maar een geeftelyk,godde-

lyk brood, ja een zoodaanig brood, het welk een brood Godes en het lig-

chaam
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chaam Chrifti is , enz. als of Gods Woord , Chriftus, belooft hadde,
ook het fchepzel des aardfchen broods , en niet alleen het zaad Abra-
hams te zullen aanneemen , of, als of het ligchaamelyk brood , het
Woord , leeven en weezen Gods konde ontfangen , dat het daar in ver-
anderd , of daar meede op eenigerhande maniere konde en mochtever-
eenigt werden : daar nochtans niet de minfte reede van zulk een wee-
zendlyke vereeniginge of veranderinge , noch uit Chrifti woorden ,

nochuitdegantfcheH. Schrift kan getrokken werden. Anderzins zou-
de het in het Sacrament des Doops alzoo weieeven eens moeten toe

gaan : naamelyk , dat het ligchaamelyke waatermet het geeftelyke
, ja

met den H. Geeft zelve, uit kracht van het Woord Gods, wierd ver-

mengt , of wel in den H. Geeft , volgens de voorgemelde weezendlyke
veranderinge ( of transfubjlantiatie ) veranderd : want daar by is niet min-
der Gods Woord en de H. Geeft waarachtig teegenwoordig, als in het

Nachtmaal des Heeren het Woord , het ligchaam en het bloed Chrifti

teegenwoordig is.

o. Wat de voornaam/Ie oorzaak aller dwaalingen is by de Sacramenten ?p. I o i

.

Om kort te gaan , het ontbreekt den voorgemelde Leeraaren, en el-

ders overal , aan een rechtfehaape geeftelyk oordeel en bezef , om daar

door de verborgentheeden van de Sacramenten en andere geeftelyke

zaaken geeftelyk te kunnen oordeelen , op dat zy alzoo het geeftelyke

deel ( aldus te fpreeken ) aan 't geeftelyke , dat is , aan de geloovige

ziele door het leevendige Woord , ( waar in alle heemelfche fchatten be-

flooten leggen) toe-eygenden i insgelyks ook , dat ze het ligchaame-

lyke en uitterlyke, (het welk inden dienft gebruikt werd, en tot het

geheele Sacrament behoort ,) by den ligchaamelyken , uitwendigen men-
fche , als een hoogwaardig teeken , of zichtbaar Sacrament , onveran-

derd ftaan lieren : Op deeze wyze zouden zy inden Doop der genaade

Gods , de vergeevinge der zonden en den H. Geeft behouden $ desge-

lyks ook in het Nachtmaal het waarachtige ligchaam en bloed onzes

Heeren Jefu Chrifti : Hier door zouden ze ook de Sacramenten van
Chriftus , tot Gods eereen hun zaaligheid , recht onderfcheiden , recht

verftaan en gebruiken leeren. Anderzins kunnen zy, na hunne gewoo-
ne maniere van doen, van geen Sacrament rechte onderrechtinge gee-

ven , noch het zelve , dat het den nienfchen tot zaaligheid ftrekke,

voordraagen $ ik zwyge , dat zy maar voor hen zelven en andere, het

oordeel en de ftraffe Gods , door hun gebruik koomen te vermeerderen

,

en het ampt des H. Geefts ontrent de Sacramenten verhinderen. Hier be-

neevens dwaalen en zondigen die geene niet minder , die de Sacramen-

ten , het zy dan den Doop of het Avondmaal, verdeelen
$
(dat is, de

verborgentheid weezendlvk buiten fluiten , doordien dat zy het Chri-

ftelyk Doopzel voor een Hecht teeken, en het Avondmaal alleen voor
een wonder gedachtenille houden ) ah zy zondigen , die aan het uitwen-

dige Sacramenteele waftchen , en het lichaamelyke Sacramenteele eeten,

heiligheid , genaade en zaaligheid toefchryven. In het I. Boek van

't tweede deel. p. 70.

1 o. Reekenfchap ofBelydenijfe van het Nachtmaal en het brood des Heeren.

Van de Verborgentheid van het Nachtmaal des Heeren.

Ten eerften geloove en houde ik voor vaft , dar het Nachtmaal des

Heeren , volgens zyn weezen voor God een geeftelyke en goddelyke

handelinge (ofwerk) des Ryks Chrifti is , dat het een. heemelfche

yroo-
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vroolyke maaltyd , eeten en drinken is , het welk inwendig inden geeft

des geloofs gefchied , waar door wy gemeenfchap met God hebben, in

welke maaltyd ook onze waarde Heere Chriftus de Chrift-geloovige ziele

met zyn heilig ligchaam , vleefch en bloed op een verborge , heimelyke

,

doch echter gevoellyke wyzefpyft, laaft, verquikten voed ten eeuwi-

gen leeven , zoo wanneer de menfch door het geloove betracht en erkent,

ook waarlyk gelooft en ondervind , dat het lichaam Chrifti voor hem in

den dood opgeoffert , en zyn bloed tot vergeevinge der zonden vergoo-

ten is , ook door den dood des kruices een fpyze en drank , om zyne
ziele te verzaadigen , en het goddelyke leeven te ontfangen , geworden
is: Gelykerwys dan de Heere Chriftus van deeze fpyzé \ dit eeten en

drinken Job. vi. duidelyk en klaar heeft geleert , als hy onder anderen

fpreekt : Het brood , dat ik zal geeven , is myn vleefch , het welk ik gee-

ven zal voor het leeven der weereld.

Hoedaan ig 1

Wanneer ^ men het brood der kinderen Gods komt te eeten.

Waar
j

1

1

. Van de nitdeelinge derfpyze en des dranks in bet Nachtmaal des Heeren.

Ten tweeden geloove en gevoele ik , dat Chriftus Jefus de Zoon Gods

,

als deheemelfcheHooge-Priefter, deDisgenootenzyns Avondmaals in

den H. Geeft ook zelfs noodigt in het heiligdom Gods , alwaar hy ze zelfs

met zyn ligchaam en bloed uit zyn leevendige Woord voed , hunnen in-

wendigen menfche verquikr , en eenen invloed zyner genaade , om in

alle vroomigheid toe te neemen , in God op te waden, envaft vande
eeuwige zaaligheid verzeekert te zyn , fchenkt , ja ook zich zelven goed-
daadiglyk aan hen meededeeld : waar van ook de Heere Joh. vi. leert ,

( gelykerwys hy ook ter zelver plaatze trouwhertig vermaant, dat men na

zoodaanige geeftelyke fpyze en voedzel zoeken , zich daarom bemoeyen
en bekommeren zal,) daar hy fpreekt : Werkt om de fpyze, die niet

bederft , maar die blyft tot in het eeuwige leeven , welke de Zoone des

menfchen u lieden geeven zal: Want deeze heeft God de Vader verzee-

gelt. Waar uit men wel haaft befpeuren kan , dat niemand anders, als de

Zoon des menfchen , Chriftus zelfs , van God den Vader kracht en macht
ontfangen heeft, om de fpyze des eeuwigen leevens uit te deelen , en dat

hy alleen daar toe aangeftelt en verzeegelt is. Die het Nachtmaal des Hee-
ren recht houd , eet het brood Gods, en God in het brood, hyontfangt

met en in het brood , altoos het leeven en weezen des broods , hy eet van
hem, in wien de gantfche volheid der Godheid woont, totonderhou-

dinge der ziele, totverfterkingedesgeweetensen totverquikkingedes

herten in den geeftelyken rykdomGods. Die nu geen geeftelyk oordeel

hebben , verftaan aldaar door het brood het Sacramenteele brood, als

of 'er zoodaanige goederen in het zelve brood te vinden waaren , of

fchoon zy wel zien , dat ze niemand daar uit ontfangen heeft.

I z. Van de Disgenooten des Nachtmaals des Heeren.

Ten derden volgd nu hier uit , dat dusdaanige Hemelfche gaave , God-
delyke fpyzinge en verzaadigingeder zielen niet aan elk een te beurt valt,

noch gemeen is ; alzoo weinig als het waarachtige geloove een ieders werk
is, 2.. Tim. ui. Maar dit werd alleen aan de uitverkoorene kinderen Gods
gegeeven , aan de boetvaardige, en aan God overgegeevene menfchen, die

door de genaade Gods den Duyvel met zyne aanvechtingen overwinnen ,

en de zonde in hen niet heerfchen laaten , maar dagelyks daar teegen?

üry-
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ftrydcn. De zoodaanigefpyzigd de Heere in het geheimenis des Gelcofs
gevoelyk en waarachriglyk met zyn leevendige hemels brood

, gelyk
Openbaar, n. gefchreeven ftaat

:
Dit overwint, dien zal ik teeeten geeven

van 't verborge Manna. Een weinig daar na in "t ui Hoofdft. fpreekt de
Heere: Zoo weeft dan yvetig en doet boete,- Ziet, ik ben voor de deur
getreedenenkloppeaan: indien iemand myne ftemme zal hooren . en
dedeure (naamelyk, zyns harten) opendoen, tot dien zal ik ingaan,

en zal het Avondmaal met hem houden, enhy metmy. Ziec, dit hou-
de ik voor het rechte Nachtmaal des Heeren, het welk alhier gefchied

volgens de waarheid des geloofs , met een vyerige aandacht des harten

,

doch hier namaals volkoomentlyk in een teegenwoordige befchouwinge

met eeuwige vroolykheid en vreugde zal genooten werden • tot het welke
ook de Heere in't Euangelium Matth.xxu.en Luc.xiv. alle menfchen roept en
noodigd, alwaar het nieuwe, de nieuwe heemelfclie drank met den Hee-
re in het Ryk zyn Vaders werd gedronken $ waar van hy Matth. xxvi.

fpreekt. en dusdaanigen drank van het gewas deezes wynftoks duidelyk

onderlcheid. Uit het welke alles dan lichtelyk te zien is, wie die geene
zyn , die in der waarheid het Nachtmaal des Heeren voor God deelachtig

werden : naamelyk , daar toe behooren eigentlyk rechtfchaapeneChrifte-

nen. dat is, gezalfde des Heeren, en nieuwe weeder geboorene men-
fchen, die teegens de zonde ridderlyk ftryden , Chriftus, mitsgaaders

de weldaad zyns kruices en doods in hunne harten gevoelen , enookge-
looven , dat hen hunne zonden door Chrifti bloed afgewafTchen en ver-

geevenzyn, die ook zulks in een fchuldige gehoorzaamheid en dank-

baarheid door hen Chriftelyk leeven, Ja alle goede werken bewyzen, en

de liefde jeegens hunnen Naaften oefienen, &c. •

1 3. Van de Injlellinge des H. Sacraments , of des Iroods des Heeren.

Ten vierden , zoo is nu weegens deeze genaadige weldaad Chrifti *

die zelve te betrachten, hemdaar voor te danken en lof te zeggen 5 ook
het breeken van het brood des Heeren, of het zichtbaare Sacrament des

Nachtmaals , om den Heere dank te zeggen en weeder in gedachten te

brengen , van den Heere Jefus Chriftus voor zyn affcheid offterven inge-

fteld geworden : op dat de Chriftelyke geloovige , die aldus zyn ligchaant

en bloed inwendig in hunne zielen in het Nachtmaal des Heeren deelach-

tig werden, den dood des Heeren (gelyk het Paulus duidelyk uytlegt)

daar by zouden verkondigen , endeden Heere, om dat hy ons van den
eeuwigen dood verloft ,

gefpyzigd , leevendig gemaakt en alle weldaaden

gefchonken heeft , uiteen \olkoomen harteen mond , lof, eereen dank
zeggen.

14. Van bet onderfcbeid des tiveederley broods , dat is , tujjchen bet geeftelyk

eeten , en bet weeder-gedaebtig zyn by bet Nachtmaal des Heeren.

Ten vyfden, zoo is 'er nu tweederhande brood endrankinhetgantfche

Sacramenteelewerk van het Nachtmaal des Heeren te betrachten , daa%
het meteen recht verftand, gelooveenkenniffèin den loop der genaadeï

werd onderhouden , het eene [ is ] voor den inwendigen , her andere voor

denuitwendigengeloovigen menfehe. Het inwendige geeftelyke brood

of eeten, het welk de ziele fpyzigd, kan niemand geeven ( gelyk ge-

hoordis) als alleenlyk Chriftus zelfs in den H. Geeft, het welk ookal-

toos moet voor aan gaan, en het legt daar aan , wanneer men in het

houden van des Heeren Avondmaal, het brood-breeken des Heeren,

mitsgaaders zyne volgende Leere van zyn ligchaam en bloed, recht be-
"ƒ

/. Deel c c tracht
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tracht en verftaat , in dier voegen , dat het weezen, de natuur en de

kracht van het aldaar overgegeeve ligchaam en bloed Chrifti, voor heen

uit het Woord des Heeren, dat is myn ligchaam <§rc. door het gelcove ge-

kent en begreepen werd j zoo heeft men Chrifti ligchaam gegeeten &c.

en geproefd, hoe zoet en lieffelyk de Heereis. Daar op als dan het Sa-

cramenteeleuitterlykeeeten , tot verkondiginge van den dood des Hee-

ren, en tot dankzegginge weegenszyneverlollïngeenfpyzinge , komt

te volgen 5 op dat aldus alles met een behoorlyke berrachtinge , en
, ge-

lvkerwys het de H. Schrift aanwyft , in ernft en vierigheid overdacht

en gehouden werden 5 weshalven ook in een Pfalm gefchreeven ftaat: De
ellendige ( dat zyn de arme inden geeft, die hongerig en dorftig zyn na

de genaade en gerechtigheid Gods) zullen eeten, tot dat ze verzaadigd

werden } ende zullen den Heere looven, en na hem vraagen. pf.xx.iu

Dienvolgens zal het nu noodig zyn* dat by het houden van het Nacht-

maal des Heeren, of by hergebruiken des Sacraments het Goddelyke

inwendige werk in de ziele, dat is, de geeftelyke fpyzinge, leevendig-

maakinge , ja het innerlyke geeftelyke eeten en drinken des ligchaams

en bloeds Chrifti uit het Woord des Heeren, het welk in het geloove

ftaat, van het uitwendige Sacramenreele eeten , of weder-gedachtig zyn
(gelyk anderzins het ligchaamelyke eeten , van het uitgenaade verleende

gratias ) door een geeftelyk oordeel , met een rechtmaatig verftand be-

hoorlykonderfcheiden werde: op dat een iegelykinzyn orde of zoort*

na den in- en uit-wendigen menfche , van eikanderen onvermengd blyve
j

noch dat ook het eene niet uit het andere , het geeftelyke uit het Sacra-

menteele, noch met eikanderen gegeeven of uitgedeeld werde 5 vermits

zulks in geenen deele moogelyk is
j ja alzoo min , als de heerfchende

Heemels-Kooning Jefus Chrjftus hier en daar, by uitterlyke dingen bui-

ten zyn Heemelryk zoude kunnen gezocht of daar buiten ontvangen wer-

den. Teegens het welke ook Paulus heeft gefchreeven , daar hydeChri-
ftenen vermaand , zeggende: Indien gy numetChrifluszyt opgeftaan ,

zoo zoekt het geenebooven is , alwaar Chriftus is, zittende ter rechter-

hand Gods. Col. m. Waar meede Paulus ons zeer onderfcheidenrlyk aan-

wyft, waar wy voortaan Chriftus zoeken zullen. Waarom dan ook het

Surfumcorda , dat is , heft uwe harten na booven rot den Heere voorliet

gebruiken des Sacraments , van de Ouden is gefprooken , en het werk van
des Heeren Avondmaal, Myfterium fidei , dar is, een geheimenis desge-
loofs, genaamd geworden; om daar door aan re wyzen, dat dit geeftelyk

voedzel des ligchaams en bloeds Chrifti alleen in en door her geloove werd
genooten , gekent en verftaan , welk geloove zich nier op het Sacramen-
reele brood , noch op iets uitrerlyks, maar hier booven op den heer-

fchenden Heere Chriftus, en opzynleevendige Woord , veftigd 5 daar

het ook het ligchaam en bloed Chrifti van daan haald, ja Chriftus zel-

ve met zyne heemelfche goederen en alle weldaaden , het geloovige harte

te huis brengt.

1,'. Van de teegenwoordigheid Chrifti by het houden van het Nachtmaal des

Heeren.

Ten zesden, is ook de teegenwoordigheid vanden Heere Chriftus in

zyn Avondmaal wel re onderfcheiden , in dier voege dat de Heere , wan-
neer zyne inftellinge en weeder erinneringe volgens zyn welbehaagen
werd gehouden, waarachtig in den H. Geeft teegenwoordig isj echter

niet uitwendig op den Altaar, nogby het Sacramenteele brocd,noch daar

in of daar onder 5 hetwelkookde Heere Chriftus nooit beloofd heeft,

ja
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ia hy heefc veel eer in 'c Euangelium ons daar voor gëwaarfchoüwd , daar'

hyfpreekt: Indien dan iemand toe u lieden zal zeggen : Ziet , hier is

Chriftus, of daar is hy , zoo wild hot niet gelooven ,• Matth x\'iv. en

Lnc xvn. Detydzal koomen , dat gy zult begeeren eenen der daagen des

menfehen Zoons te zien, en gy en zult dien rriet zien: ende zy zullen

tot u zeegen; Ziet hier, ziet daar, en gaat niet heene, noch envolgd

niet. Hier nazegtde Heerevorders: Want gelyk deblixem boovenvan

den Heemel blixemd, en fchynt over alles, dat onder den Heemel is ,

alzoo zal ook des menfehen Zoone weezen in zynen da g. Waar uit men

dan wel haart ziet, op wat wyze de toekomfte en teegenwoordigheid

Chrifti toegaat $ en dat hv niet hier ofdaar by de doode Hoofdftoffen ree-

cenwoordig, noch in 't brood is : (waarom de Engelen ook tot de vrou-

wen zeiden: Wat zoekt gy de leevendige by de dooden? ) Maar dat

Chriftus in de geloovige harten der waarachtige Disgenooten teegen-

woordi^, enter rechterhand zyns Vaders met zyn lichaam en bloed ge-

zocht móet werden , daar ook alle geloovige , door het opheffen hunner

harren, hemwaarlyk genieten ; en van waar hy ook koomen zal om te

oordeelen de leevendige en de doode.

Derhalven zoo wil Chriftus, de heerichende Koning dereeren, zy-

nen ingenomenen Heemel niet verharen , noch ligchaamelyk in het zicht-

baare brood en wynweeder neederdaalen . om zich daar meede te veree-

nigen, of daar door ontvangen te werden: Maar in het geheimenis des

oeloofs is hv met zyn voedzel ,
inwooninge enleevendigmaakinge tee-

genwoordig' in alle geloovige harten , naamelyk gelyk gezegt is , der

«eener die het brood des Heeren tot zyner gedaehteniiTe waardiglyk ee-

tenen breeken, wier wandel ook inden Heemel is , gelykervvys Paulus

fpre^kt Vhih ui. Zyblyven in Chriftus , en Chriftus blyfe in hen , jahy

is aUesinallen. Col.ui. Zoo dat dien volgens Chrifti teegenwoordigheid

daarom in hetNachtmaal des Heeren niet geloochend werd , fchoon men

het iuift niet in het brood, buiten zyn Ryke , komtteplaatzen , noch

tot een metgezel van het vergankelyke brood fteid. Men overweege

maar recht , wat het Avondmaal des Heeren is , wat voor Disgenooten

daar toe behooren , en op wat wyze en wanneer het zelve in der waarheid

en oprechtelyk gehouden werd ; zoo zal men wel haaft zien , dat hy niet

in onder ofmet het brood aldaar teegenwoordig is 5 maar, gelyk alree-

de'eehoord is , dat hy in de weedergeboorene , geeft-begeerige en god-

lievende harten teegenwoordig is . die hy by hergebruik desSacraments

en elders 1'pyzigd , en in wien hy ook door hergeloove woond : Eph.nv

En zoo dikmaalsals het Nachtmaal in den rechten zm , geloove enken-

ffe Chrifti werdgehouden , ftorthy [Chriftus] zich in dezoodaanige,

met zyn genaade, kracht , geeft en gunften geftaadig meer en meer,

waar uit de geloovige menfeh groeid en aanwaft, en zich in de liefde jee-

ens God en zynen Naaften, doch voor al ontrent zyne meede broeders

f die ook met hem een ligchaam en brood zyn ) daadelyk bewyft , echter

alles in de genaade des Heeren.

16. Van den rechten zin Jer ivoorJen : Dat is myn ligchaam enz. in het

tfacbtmaal des Heeren.

Ten zeevenden , zo wil ik nu ook van de woorden der fpyze ende des

dranks, des ligchaams ende des bloeds Chrifti reekenfehap geeven : Hier

ontrent gevoete en geloove ik , dat die woorden 5 wanneer de Heere

fpreekt : Dat is myn ligchaam enz. Gods leevendige woorden zyn , en

dienvolgens geeftelyk geoordeeld en Goddelyk verftaan moeten werden

,

ce z en
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en ganfch niet met het hoc e(l of dat is , op het Sacramenteele brood kun-

nen geduidt werden : Vermits de Heere Chriftus een veel verheevener en

krachciger brood , naamelyk een heemelfch leevendigmaakend brood , en

een geeftelyke fpyze der zielen , daar meede gemeend heeft , als hy na

het werk van het breeken-desbroodsfpreekt: Dat is mynligchaam, het

welk voor u gebrooken werd 5 ende na dat de Difcipelen alle uit den

beeker gedronken hadden, gelyk Marcus fchryft •. Ende zy dronken alle

daaruit, zeide hy tot hen : Dat is myn bloed des N. Teftaments, 't welk

voor veelevergooten werd. Hetbrood-breeken des Heerendiendom te

verftaan het weezen , de eigenfchappen en kracht van het gebrookene

overgegeeve ligchaam Chrilli. Daarom fpreekt Chriftus ter zelver plaats:

Dat is enz. Is vertoont het weezen en de eigenfchap zyns ligchaams , hec

welk hy voor ons gegeeven hadde ,• desgelyks ook van den drinkbeeker

of drank te verftaan is, en zy behooren beide tot hetgeloove , het welke,

indien het het weezen en de kracht desligchaarns en bloeds Chrifti ver-

flaaten omhelfd , zoo heeft het die beide gegeeten. De Heere Chriftus

meend aldaar, met de gedachte woorden , noch met het toon- woordje

Dat , niet den zichtbaaren drank of drink-beeker , noch het zichtbaare

vergankelyke brood , als of die zelve het bloed en het ligchaam Chrifti

waaren: Want zyne woorden van zyn ligchaam , vleefch en bloed zyn
geeft en leeven

5
gelyk hy zelfs zegt, daarom zy ook niet van het uit-

wendige brood en wyn verdaan werden , maar zy voeren uit [of door]
het brood-breeken des Heeren het geloovige gemoed na booven.en fpree-

kenvaneen geeftelyk brood, en van eene leevendigmaakende fpyze en

drank der zielen, en brengen deezen zin ( of verftand ) meede 5 naame-

lyk, dat het ligchaam Chrifti, het welk hy voor ons gegeeven hadde,

en zyn bloed , na dat hy het voor onze zonden vergooten zoude
hebben , volgens zyn aart , ampt en eigenfchap , dat geene voor de

Chriftelyke geloovige ziele is, wat een gebrooken en gegeeten zichtbaar

brood en drank, volgens zyn voedende aart en eigenfchap, voor het na-

tuurlyke ligchaam is $ gelyk ook op andere plaatzen meer daar van ge-

fchreeven ftaat , en alle de Evangeliften daar meede overeenftemmeo

:

Ook en ftryd dusdaanigen zin teegens niet eenen artykel des geloofs,noch

teegens eenig punt der H. Schriftuure. Hierom moet men door een geefte-

lyk oordeel dit goddelyke werk van het Nachtmaal ofde Taafel des Hee-
ren wel onderfcheiden , en het geeftelyke met het geeftelyke , gelyk Pair-

lus leerd, vergelyken en daar aan toeeigenen , als meede het ligchaame-

lyke met en aan het ligchaamelyke , op dat wy weeten en bezeffen moo-
gen , dat de fpyze en drank onzer zielen ten eeuwigen leeven , ende de
zelve te genieten in een waarachtig geloove , het eerfte is [ of zyn moet ,]

wanneer men 's Heeren Avondmaal houd 5 echter zoodaanig dat die fpyze
en drank geenzins aan het Sacrament gebonden werde,maar de zelve blyve
aan des Heeren vrvewelbehaagen: Hierom wanneer men het Nachtmaal
des Heeren ordentlyk wil houden, 200 zal men inzonderheid ende ten
eerften de fpyze en drank zyns lichaams en bloeds , gelyk Paulus , en ook
de Heere zelfs betuigd, verhandelen, betrachten en genieten, om ver-

dere genaaden te moogen ontvangen.

Kortelyk , zoo wil de Heere met de gemelde woorden : Dat is mv n lig-

chaam enz. leeren , dat zyn overgegeeve ligchaam en bloed aller waare
geloovigen fpyze , voedzel , eeuwige leeven , kracht, vreugde, ver-

trooftinge , verfterkinge en verquikkinge is , waar door zy de eeuwige
zaaligheid koomen te ontfangen en aan te neemen , ook in alle volheid

Gods opwaflen en daar meede vervult werden. Dit is de zin en meeninge

van
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van den Heere Chriftus , ontrent de woorden des Avondmaals van zyn
ligchaam en bloed : I>ie nu zulks rechtgelooft, heefc hetligchaamdes

Heeren gegeeten , en fmaakt hoe zoet en lielfelyk de Heere is. Voorts
ftaataan te merken , dat de voorfchreevene woorden , met de woorden
Chrifti Joh. vi. daar hy zegt : Myn vleefch is de rechte fpyze , en myn
bloed isderechte drank, eenenen den zelven zin behelzen, en dienvol-

gens met eikanderen behooren vergeleeken te werden, vermits men het

mindere door het meerdere uitleggen en verdaan moet : gelykerwys ook
de Heere Chriftus Joh. vi van geen ander eeren en drinken zyns ligchaams,

vleefches en bloeds fpreekt en leert , als in 't Nachtmaal $ naamelyk , van

een eenig geeftelyk eeten en drinken , het welk hy voorheen gebied te

zoeken of te werken , en waar van hy ook aldaar veele zeekere , onweer-

roepelyke en beftendige dingen geleert heeft, dewelke hy naderhand in

het Nachtmaal met de woorden : Dat is myn ligchaam enz. heeft ver-

nieuwt, herhaalt, bekrachtigt en beveftigt.

1 7. Van de woorden en het bevel des Heeren : Doet dat tot myner gedachtenijje.

Ten achtften volgt nu daar op het bevel , en de inflellinge van het brood

derdankzegginge , wanneer de Heere tot zyne Difcipelen zegt: Doet dat

tot myner gedachtenijfe , welke woorden en bevel Paulus 1 Cor.xi. verder

verklaart en uitlegt , als hy aldaar het Avondmaal des Heeren befchryft

,

en aldus begint: Ik hebbe het van den Heere ontfangen enz. tot : Doet dat,

zoo dikwils als gy het zult drinken , tot myner gedachtenifie :. zoo
volgt daar op de verklaaringe : Want zoo dikmaals als gy van dit brood

eet , ende van deezen drinkbeeker drinkt , zult gy den dood des Heeren
verkondigen, totdat hy komt. By het eerfte is het weezen des ligchaams

Chrifti , uit de woorden : Dat is enz. te verftaan , en wat ons Chriftus

door het kruis , tot onze zaaligheid geworden is: By het andere: Doet

dat enz. komt zulks alles weederommetlofendankzeggingeindegedach-

teniiTe enz. Hier moet echter ook gelooft en verftaan werden , dat Chri-

ftus zulks gefprooken heeft $ als meede , wie daar de myner h, en wat

tot de weeder-gedachtenilTe behoort. Daar en booven eifcht hy ook dat

men het brood-breeken van Chriftus zal na doen. Alwaar men meede uit

des Apoftels uitlegginge duidelyk en klaar ziet, wat de Heere met het

Hoc facite , of Doet dat , daar ter plaatze heeft gemeent ; naamentlyk , dat

de Chriftelyke geloovige te zaamen zouden koomen , en in de Gemeente
Gods, het brood des Heeren tot zynerweeder-erinneringe met eikande-

ren breeken,eeten, ende des Heeren dood verkondigen, rot dat hy koomen
zoude : zy zouden den Heere , om dathy hun door zynen dood, tot

verloflinge . fpy ze en eeuwige verzaadiginge geworden was , lofen dank
zeggen. De Apoftel zegt aldaar ( 't welk ook wel is aan te metken ) dat

de Heere koomen zoude , men zoude zyne gedachtenifie houden , tot

dat hy quam : Nu zeggen eenige althans , dathy al voorheen , in of by
het brood , aldaar teegmwoordigis , zonder eenigen grond ofbewys ,

teegens de kracht der woorden van Chrifti inzettinge , jateegenszyne

eere en heerlykheid : want hy niet belooft heeft in 't brood, maar in een

geloovig herce te woonen , in 't welke hy ook onder 't rechte gebruik <des

Sacraments in 't geloove , waar door het de geeftelyke fpyze Uit, het

Woord des Heeren aangenoomen heeft, teegenwoqrdig is , gelykwcte
vooren gehoort hebben, enz.

In't kort, de inzettinge op 't bevel van Chriftus onzen Heere behelft

niet meer in zich . dan dat de zyne , naamelyk alle waareChriftenen en

leeden van Chrifti ligchaam , in wiens herten , zielen en confcientien

cc 3
Chri-
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Chriftus leeft , heerfcht en woont, alle die geene , zeg ik , die zyn ver-

loffinge , weldaad en leevendigmaakinge ofgerechtigheid zyn deelachtig

geworden , die door zyn ligchaam en bloed in hunne zielen , ten eeuwi-
gen leeven gefpy ft, gevoed en onderhouden werden 5 zouden te zaamen
koomen , het Sacramenteele brood breeken, endeden wyn drinken tot

des Heeren weeder-gedachrenifle en dankzegginge ,• het welk ook wyders
alles uit de Handelingen derApoftelen, alwaar de Difcipelen te zaamen
quaamen , om het brood te breeken, in diervoege beweezen werd. Ge-
lykerwys ook de H. Paulus , die trouwe dienftknecht van Chriftus , aldus

heeft geleert , en zulks met de Gemeente Chrifti gehouden
, gedaan en

beveiligt > daar hy fpreekt , gelyk zoo eeven gehoort is : men zoude het

brood des Heeren eeten , zyne gedachtenifle houden , endezynen dood
daar by verkondigen tot dat hy komt. Offchoon wel zommige althans

het teegendeel zeggen ; naamelyk , dat Chriftus zyns zelfs weederge-
dachteniffe is ; wanneer zy [op zulken wyze] van hemleeren , alsof
hy in de handelinge des Sacraments buiten het geloovigeherte, ja ook
buiten den Heemel , in of binnen het brood aldaar teegenwoordig was

:

het welke alles teegens de inzettinge Chrifti aan loopt
; gelyk ook het

it\\e voor Godgeenzinsbeftaan kan, wanneer men het geeftelyk eeten
«les ligchaams en bloeds Chrifti, dat door het geloovegefchied, met de
ligchaamelyke weeder-gedachtenilfe of dankzegginge onder malkanderen
onordentelyk vermengt

,
ja het heerlykegeeftelykeNachtmaal des Hee-

ren , waar in de Chriftelykegeloovige ziele verzaadigt werd, hoe langer
hoe meer daar door verdonkert.

Hier uit komt nü verders onweederfpreekelyk tê volgen, dat alle die
geene dë inzettinge Chrifti niet recht verftaan noch bedenken, dewelke
zeggen , dat , wanneer het Sacramenteele brood des Heeren ontfangen
werd , men ook teftênshet ligchaam Chrifti in het geheimenis ontfangt;
gemerkt zy opeen dwaalweg zyn : Teneeiften, om dat alsdan de geefte-

lyke fpyze en drank des ligchaams en bloeds Chrifti, aan het Sacramen-
teele brood wierd gebonden : Ten tweeden , om dat daaruit zoude vol-
gen , dat Judas en alle onwaardige, die het brood des Heeren of het Sa-
crament quaamen te ontfangen of te eeten , ook met het ligchaam en
bloed Chrifti moeden gefpy2igt werden 5 indien altoos heteeneby het
andere zyn zoude , het welk echter teegens de gantfche Schriftuureis:
Want hoe kan Chriftus met Belial overeen-ftemmen ? enz. zCer. vi. Hy
[Chriftus] is afgezonderd van de zondaaren , en is hoogergewoorden

,

als den Heemel 5 Hebr.vw. daar hem zeekerlyk geen zondaar noch god-
delooze kan bereiken. Ten derden , ftryd het ook teegens den aart des
waaren geloofs , het welke de geeftelyke zielen fpyze, niet hier beneé-
'den by het Sacramenteele brood , maar hier booven by Chriftus zelve,
zittende ter rechterhand zyns Vaders , uit het léevendige Woord komt
te haaien. Ten vierden , zoo is zulk een voorgeeven ook daarómme on-

, recht , om dat de heemelfche geeftelyke dingen , geenzinsdeaardfche
ligchaamelyke dingen navolgen , noch daar meedeovergeleevert ofont-
fangen werden : vermits zulks zoo wel teegens den aart dés H Geefts

,

als teegens het Ryke Chrifti is 5 ook zoude hieruit volgen, datChriflus
niet het Hoofd der Kerke , noch met zyn ligchaam door alle leedenen
gewrichten ingelyft en vefeenigt was , het welk men alles noch breeder
zoude kunnen verklaaren. Ten vyfdenook, wanneer de dankzegginge
en de weeder-gedachtenifle voor het geeftelyk eeten , of immers"daar
meede tefTens zoude gefchieden , zoo wierd de orde Chrifti daar door
gantfchelyk om verre geworpen , oftenminften alles onder eikanderen

ver-
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vermengt. Dienvolgens dan zoo flaat het geeftelyk eeten en drinken des
ligchaams en bloeds Chrifti voor zich zelven in 't geloove, en is nier aan

her brood-breeken of de weeder-gedachteniffe gebonden ; maar veel eer

in teegendeel is de weeder-gedachteniffe aan 't geeftelyk eeren, 't welk

in 't geloove gegrondveft is, verknocht: alzoo, dat 'ergeeneweeder-
gedachtenilTe , brood-breeken , of Sacramenteel eeten en drinken des

ligchaams en bloeds Chrifti recht waardiglyk, en zonder ichuld ofoor-

deel kan gefchieden of gehouden werden $ gelykerwys ook niemand te

recht zonder huichelarye dank zeggen kan , 't en zy dat hy voor heen ge-

geeten heeft, gefpyzigt, verquikt en verzaad igt is geworden. Hierom
7.00 moet het geeftelyk eeten des ligchaams, vleefches en bloeds Chri-

fti in 't geloove , na den rechten zin der woorden: Dat is myn ligchaam

enz. altoos voort gaan , en alsdan , volgens des Heeren bevel , alles

fraay na orde in de Chriftelyke Gemeente volgen.

1 8 . JY.it de waarachtige geeftelykeJlandis. ƒ>• 4 1 5

.

VVy willen betrachten,wat de waarachtige geeftelyke ftand in haar zel-

ven voor God is, en wat het voor menfchen zyn,diedaar toebehooren.of

getelt moogen werden ; als meede wat een recht geeftelyk perzoon is ; en

dat alles beknoptelyk aldus : De geeftelyke ftand is een zoodaanige ftand,

dien de Heere Jefus Chriftus door den H.Geeft,nadat hy hem van den hee-

mel over alle vleefch hadde uitgegooten , met alle menfchen , die in hem
gelooven , tot een waare geeftelykheid en gerechtigheid, die voor God
geld , opgerecht en ingeftelt heeft : gelykhy ook den zelven door den

H. Geeft regeert , leid , en onderhoud , en de opperfte Heer van deezen

ftand is $ alwaar geen Joode noch Griek, geen dienftknecht noch vrye ,

geen man noch vrouw [ plaats heeft , ] maar alles een ligchaam in Jefus

Chriftus is t gelyk Paulus Gal. 111. Col. ui. fpreekt. Alwaar Chriftus al-

les in alle de lidmaatenzynsgeefteiykenftandsis, en alles in haar door

den H. Geeft werkt en vervult; iCor.xu. Eph.i. daar noch befnydeniffe

noch voorhuid vaneenige waardy is,• maareen nieuw fchepzel, en her.

geloove, 't welk door de liefde werkende is. Gal. v. vi- Kortelyk, de

geeftelyke ftand (indien men in den grond, en met de H. Schrift daar

van fpreeken zal ) is niet anders , als het geeftelyke ligchaam , het welk

van Chriftus het Hoofd , door den H. Geeft in de volheid der tyd, uit

den vleefche of den menfche , geteeld enopgebouwt werd, toteenen

leevendigen Tempel Gods 5 zy is de H. Chriftelyke Kerke, de gemeente

der eerfte geboorene, die in den Heemel zyn opgelchreeven $ de Bruid

Chrifti , die ook de Helper en Heiland zyns ligchaams is, wiens leeden

de eedele ranken zyn , die uit den wynftok, Chriftus, groeyen , en in hem
§oede vruchten voort brengen , dit is eigentlyk alleen de geeftelyke

and, als diedoor den H. Geeft beftaat, en door den zelven in Chriftus

geregeert werd , die ook haaren wasdom, voedzel en aangroeyinge uit

Chriftus trekt en ontfangt. Col. 11.

Gemerkt nu de H. Geeft (de Geeft onzes Heeren Jefu Chrifti) een

Geeft der vryheid is ; en waarde Geeft des Heeren is, fpreekt Paulus

,

daar is vryheid $ zCor. 111. Weshalven hy ook eenen onbedwongenen
vryen ftand , weezen en orde ( wy meenen niet de vryheid des vleefches,

maar de vryheid des geeftes en der confcientie) met een vryen van zel-

ven willig volk en Godsdienft moet hand-haaven , beftieren en op-

rechten , eenen zoodaanigen ftand , die, aangaande het gevveeten , al-

leenlyk op Chriftus , Gods Woord is gegrondveft , en daar door aan geen

Wet , dwang , ceremoniën , noch menfchelyke voorfchriften is ge-

bon-
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bonden , zoo volgt dan onteegen-fpreekelyk , datdeKloofter-ordens-

perzoonen , Munnike- en Priefter-ftand , zoo als het heedens-daags daar

meede geftelt is , waarin mende Confcientien der menfchengekeetend

en gevangen houd $ daar in men ook zyn vertrouwen (lelt , en aan de

plechtigheeden buiten Gods Woord en het getuigeniile der H. Schrift

zich verbind , of goede daagen daar in zoekt ; niet door den H.

Geeft, of den Geeft der vryheid geregeert werd , veel min van dezel-

ve is voort gekoomen , noch dat ze ook geen waarachtige geeftelyke

ftand voor God kan weezen , gelyk ze ook in geenendeele het geefte-

lyke lichaam vanChriftusgenaamt kan werden: YVantzywaft niet tot

de volkoomentheid Gods , houd zich ook niet aan het Hoofd Chriftus ,

uit wien anderzins het geheele ligchaam des geeftelyken ftands door alle

zyne geleeden en gewrichten hulpe geniet. Col. ui Zy kan haar ook niet

Chrifti vryen Geeft, noch aan den uitvloed zyner genaade, Woorden
Euan<relium houden , maar houd haar veel meer aan haare Kerk-voogden,

Overften, Ordens-Hoofden, Wetten en menfchelyke inzettingen, die

maar na het eige verkiezen des vernufts onderhouden werden. Hierom

zoo mocht de gemelde ftand veel liever een menfchelyke en ordens-ftand,

doch geen goddelyke en geeftelyke, ja voor al geen ftand Gods en zyns

Geeftes genaamt werden.

Waar in de waarachtige geeftelyke (land beftaat >

Nademaal nu de waarachtige geeftelyke ftand , of des zelfs grond en

weezen, niet in inzettingen, kerkelyke ordonnantien , ceremoniën of

gebooden beftaat , maar in het geeftelyke weezen Gods , ende onzes

Heeren Jefu Chrifti, het welk alhier door het leevendig-maakende geloo-

ve bekoomen werd 5 en dat ze voorts ftaatengaatin (of door) een

vrye neiginge , leere , oeffenirtge , kracht en invloed des H. Geefts,

die zynen Geeft blaaft waar hy wil, het herte beweegt, ja ook mond en

lippen , wanneer en hoe het hem belieft, enz. Zoo volgt wyders , dat

een zoodaanige ftand in geenen deele door menfchelyke inzettingen kan

opgerecht , onderhouden , verbeetert of menfchelyker wyze gerefor-

meerd werden: Ja zoo weinig, als het herte door dusdaanige uitwendi-

ge dingen werd vernieuwt , en de vleefchelyke geneegentheeden der

zonden daar door in geeftelyke geneegentheeden der deugden kunnen
veranderd werden ; eeven zoo min werd voor God de geeftelyke ftand

daar door verbeeterd. Ontrent de weereldlyke ftanden , dieinuitwen-

dige ligchaamelyke dingen beftaan , is het geheel anders geftelt ofgelee-

gen
j
gelyk ook met de Wet van Mofes, die in de letter, in plechtighee-

den en uitwendige inzettingen beftond , diekondemenuitterlyk, roen

ze vervallen was , wel te hulp koomen
;
gelykerwys de Koning Jofias

gedaan heeft , waar van het xdc Boek der Koning, xxin. vermeit. Maar in

het Chriftendom en den geeftelyken ftand , alwaar niet de Letter , maar
de Geeft het voornaamfteis , moet het Euangelium vry [ofonbedwon-
gen] verkondigt, en het herte inwendig door den H. Geeft vernieuwt en

begeeft [ofbeftraalt] werden: het laat zich aldaar met geene oude din-

gen lappen ofverftellenj maar het moet alles nieuw zyn , Godsdienft,

herten en Confcientien. Men doet geenen nieuwen wyn in oude leeder-

zakken , fpreekt de Heere ,• daar Paulus ook vanfpreekt %Cor. v. In

Chriftus is het oude vergaan , ziet, het is alles nieuw geworden
5
gelyk

ook de rechte Godsdienft in 'r NT Teftament in geeft en waarheid geoef-

fent werd , ja in een vrye , fraaye , en goddelyke orde van vrywillige wee-

dergeboorene herten beftaat , waar van de fchriften der Apofteïen ver-

ders
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ders getuigen: Wy zyn de befnydenifle , fpreekt Paulus , wy die God in

den Geeft dienen.

Hier toe behoort ook noch verders, hetgeenehy zCor. m. van het

onderfcheid der bedieninge des Geeftesende des Letters heeft gefchree-

ven j insgelyks ook daar by de Galaten beftraft , dat zy in den Geeft

hadden aangevangen , en in den vleefche wilden voortvaaren en eindigen.

Meede fpreekt Chriftus zelve: luc.xvu. HetRykeGods ( 'twelkalhier
.

niet anders als de geeftelyke ftand is ) en komt niet met opmerkinge ,

'

ofuitwendige inftellingen en gebaarden , maar het is inwendig in u lieden

,

fpreekt de Heer. Alhier overweege nu eens een iegelyk Godvreezend

menfeh , of ontrent het gemeene Kioofter-leeven deezer tyd, enden
heedensdaagfehen Priefter-ftand in diervoegen is te werk gegaan , gelyk

de Heere en Paulus leeren 5 en of het zelve meerendeels niet veel eer een

huichelarye is , als dat het in den grond der geeftelyke ftand voor God
zoude kunnen genoemt werden. Niet dat ik daarom, ( fchoon ik uit de

H. Schrift toone , wat de waarachtige geeftelyke ftand is) iemand wil

veroordeelen of verachten , dat zy verre. Want Godkandezyneook
midden in Babyion wel bewaaren , ik zwyge in een Kloofter , Priefter-of

Ordens-ftand ; echter beproeve zich een ieder zelfs , hy zy ook waar

en wie hy wil, en ft reeve met ernft na de waarachtige geeftelykheid , die

voor God geld ; voornaamelyk dat hy althans , in den tyd der Openbaa-

ringe , den Heere Chriftus Jefus, endeden wille Gods recht leete ken-

nen , zoo hy anders hoopt zaalig te werden.

Waar de Geeftelyke (land van daan komt ?

Hieromme ftaat verders wel aan te merken , dat de waarachtige geefte-

lyke ftand niet van Mofes , noch van den Paus , noch ook ergens van ee-

nen heiligen menfche.hy mag zoo geeftelyk zyn als hy wil.van daan komt;
maar zy daald afvan Jefus Chriftus,den Zoone Gods.van zyn waarachtige

Euangelium, zynen Geeft en kenniffe. Want Chriftus heeft door zyn ly-

den, fterven en bloed-vergieten , den H. Geeft voor 't vleefch verwor-

ven^ door welken [Geeft] hy uit de zondaaren kinderen Gods maakt,

en voor zich uit den vleefche, het welk hy heiligd , inallegeweftender

weereld , eene heerlyke en geeftelyke gemeente verzaameld, die hy ook
in een ligchaam of ftand te zaamen voegd

5 [ naamelyk ] in eenen zoo-
daanigen ftand , die den aart en de Natuur van Chriftus en den H. Geeft:

aan zich heeft , of daar na geformeerd is , die voor God heylig , rechtvaar-

dig , en onberifpelyk is , die in de liefde geftaadig aanwaft , tot eenen
leevendigen Tempel en huisveftigen Gods , in welker harten Chriftus

woond en regeerd , op dat de leeden van dusdaanigen ftand niet alleen

uitwendig eens-gezind en van eene Religie of Godsdienft , maarookin-
wendig vaneenleevendigmaakendgeloovemogtenzyn, ja eenen Geeft,

een harte en eene ziele hebben: Hand-.w. Aan deezen geeftelyken ftand

en aan geenen anderen , heeft God de Heere , door Chriftus zynen Zoo-
ne , het Koninkryke der Heemelen en het eeuwige leeven beloofd 5 van

welken ftand ook in 1 Prtr. n. gefchreeven ftaat: Maar gyzyt het uitver-

koore gedachte ', het Koninklyke Priefterdom , het heilige volk, het

volk des eigendoms ; op dat gy verkondigen zoud de deugden des gee-

nen , die u uit de duifterniffe beroepen heeft, tot zyn wonderbaare licht:

Gy die eertyds geen volk waart , maar nu Gods volk zyt. EnPaulusT/f.

111. Dat zich onze Heiland Jefus Chriftus zelfs voor ons gegeeveri heeft

,

op dat hyons verloften zoude van alle ongerechtigheid , en 'voor hem
zelven een volk zoude reinigen tot zyn eigendom , dat yverig was in

11. Deel. dd goe-
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goede werken. Eendüsdaanige geeftelyke Chriftelyke ftand is iri het Ou-
de Teftament door het Joodfche volk onder de Wet , door Ifrael naden
vteefche afgebeeld ; en heeft God Almachtig belooft , dat de zelve door

den Meffias , onzen Heere JefusChriftus, als de tyd vervult was , zou-

de opgerecht , by een verzaamelt , voor den dag gebracht , en aan 't licht

^eftelt werden , welken Paulus Gal. vi. Ifrael Gods noemt , wiens lof niet

uic de menfehen maar uit God is. Rom.u. Van deezen ftand werd veel in

' de Propheeten en elders in de H. Schrift gefprooken , als onder anderen

bv Ezetb.w. daar aldus gefch reeven ftaat: Alzoo zegt de Heere ,• Ik zal

u lieden vergaaderen uit de volkeren , ende zalu tezaamen voegen uic de
Landen , daar gy in verftrooit zye , en ik zal u het Land llraels geeven )

aldaar zullen zykoomen, ende alle ergemiffen, affchuwelykheedenen
gruwelen daar uit weg doen 5 ende ik zal hen een eendrachtig herte gee-

ven , ende eenen nieuwen Geeft in hun gemoed geeven 5 en ik zal her
fteenen herte uit hun ligchaam weg neemen, enzalheneenvleefchen
herte geeven: óp dat ze in myne inzettingen wandelen, ende myne rech-

ten onderhouden , en na dezelve doen.op dat ze myn volk moogen wee-
zenen ik haar God mag zyn. Ziet,dit is den aanvang des regten geeftely-

ken *ftands,welken God de Almachtige Vader belooft heeft.doorChriftus

zynen geliefden Zoone in eenigheid des Geloofs,te verzaamelen en op te

rechten,dien hy ook het Koninkryk der Heemelen genaadiglyk heeft toe-

gezegt 5 waar van meede de Euangelift Johannesfchryit, wanneer hv
zegt:Want Jefus zoude fterven voor dit volk,en niet alleen voor dit volfcj

maar ook , op dat hy de kinderen Gods , die verftrooit waaren (welke
de leeden van den geeftelyken ftand zyn) \mocht te zaamen brengen.

Deeze ftand is de waarachtige geeftelyke opbouwinge des ligchaanrs

Chrifti , alwaar men eendrachtiglyk in de liefde voort"wandeld 5 daar

het eerte lid voor het andere zorgt , het eene met hèt andere lyd , het

eene met het andere zich verheugt 5 en meteen woord , daar geen ver-

deeldheid , maar waarachtige goddelyke eendracht
, geloove , liefde en

hóöpe is $ waar van 1 Cor.xu. Eph. 1. 11.1v. v. 1 Petr.u. En onder an-

deren ftaat Eph. iv. van den geeftelyken ftand aldus gefchrceven : Maar
laat ons rechtfehaapen zyn , ipreekt Paulus , in de liefde , ende 'm allen

deelen opwaiTen in hem, die hét Hoofd (naamelyk, van deezen ftand)

is , dat is Chriftus , uic wien het gantfche ligchaam ( des geeftelyken

ftands) is t'zaamengevoegt , en het eene lid aan het ander hangt, door
alle dé geleeden ; daar door het eene aan het andere behulpzaam is, na
de werkinge van een iegely k lid in zyn maate, en maakt, dat het ligchaafti

waft.tot zyns zelfs opbouwinge; en dit alles in de liefde. Waar nu de waa-
re kennifle Chrifti , mitsgaaders eenen nieuwen geeftelyken wandelen
opbouwinge door het Woord Gods niet is $ waar niet de waarachtige

onvalfche broederlyke liefde is 5 Vvaar het eene lid niet voor het andere
zorgt , het een niet met het andere blydfehap en droefheid tezaamen
heeft ; ja waar niet een herte , een geeft , en eene ziel in Chriftus is,

daar kan ook geen geeftelyke ftand , noch ligchaam Chrifti , in der waar-
heid verzaamelt zyn: Het uitwendige doet niets tot den grond der zaa-

ken , ofdegeheeleH. Schrift moeftvalfch weezen. Of nu dit alles zoo-
daanig , als we zoo eeven verhaalt hebben , althans ontrent den Kloo-
feer- en Priefter-ftand in 't gemeen gevonden werd, laatikeeniegelyk
zelve, dien het aangaat , uitcyferen en overweegen.

Immers moeten alle geeftlyke Perzoonen , die onder deezen ftand

behooren , en een herte en eene ziele zullen hebben , uit eeneenig lee-

vendigWoord Gods , van booven uit den Hcemel , van nieuws gebooren

wer-
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werden : Indien zy nu meuw-gebooren werden , en nieuwe menfehen
zyn , zoo zyn zy ook vry vandeHoofdftofTendeezer weereld. Col. ui.

Zy zyn mee lumgeweeten aan geenemenichen gebonden, gelykerwys
de Heere in *t Euangelium zegt: Wanneer u de Zoone vry maakt , zoo
zyt gy rechc vry : En Paulus vermaant, zeggende: Laat u niet gevan-

gen neemen door inzettingen : 't welke alles eigentlyk van den geeftely-

ken Chriftelyken ftand , dien Chriftus voor hen verworven , vry ge-

maakt , verloft: en uitgekocht heeft, moet verftaan werden. Hierom,
nademaal het Kloofter- en Priefter-leeven , daar 't zich ook nochtans

op 't allerbefte vertoont , meer een leeven na de Wet, daneenleeven

na den Geeft eri in 't herte is , en dat ook de waare vroomigheid niet uit

de Wetontftaat* maaralleen uit het geloovejolu Chriiti $ Gal. nu zoo
volgt

t
dat het Kloofter- en Priefcer leeven , zoo als het heedensdaags

ftaat , de waarachtige geeftelyke ftand voor God niet zyn kan 5 niet tee-

genftaande , wat ook de weereld daar van fpreeken , of het vleefch daar

ontrent rechten en oordeelen mag. Korrelyk , waardwang, inzettin-

gen en menfcheri-leeren zyn , waar in 't N. Teftament een uitterlyk dry-

ven en benaauwen by den Godsdienfr is , waar ook een vertrouwen op
Ceremoniën of menfehelyke werken is, daar kan de H. Geeft, de Geeft

der jroddelyke vryheid , geenzins regeeren noch werken : want zulks

ftryd teegens zyn ampt , aart , natuure en eigenfehappen : En weederom,
waar de H Geeft is , werkt en heerfcht , daar behoeft men geen wet

,

die de confeientien belemmert of gekeetenc houd ; de H. Geeeftkan

't niet dulden $ maar aldaar is [ alles ] een vrye liefde, die de herten inwen-

dig dryft tot den vry willigen ongedwongen üodsdienft, en die de Geeft

Gods dryft of leid , zyn kinderen Gods en lidmaaten van den geeftelyken

ftand , zy zyn het uitverkoore gedachte , het Koninklyke Prieiterdom

,

het heilige volk , een volk des eigendoms, dat van zich zelven yverig is

tot alle goede werken. Anderzins werd de tucht, leeringe en vermaa-

ninge ontrent den geeftelyken ftand, voor het vleefch en voorden uit-

wendigen menfche , ook voorde kinderen en beginnende leerlingen des*

geloofs , noch ook de ftraffe , de ban en uitfluitinge teegens de overtree-

ders , door den H. Geeft daarom nietweggenoomenj offchoon, zeg

ik , de H Geeft aldaar Meelteris, enhetgeweeten , ontrent alle uit-

wendige dingen , (naamelyk, om dezaaligheiddaarin te zoeken) aan

een iegelyk werd vry gelaaten. Aldus leert ook Paulus , xCor. ïx. dat

God eenen vrywilligen, blyden en ongedwongen geever eifcht , en dat

de Wet voor de gerechte, vroomeengodzaalige (die alleen in den gee-

ftelyken ftand behooren ) niet gegeeven is ; maar voor de ongerechtige,

booze en ongehoorzaame , voor de goddelooze en zondaaren , voor

de onheilige en onreine enz. 1 Tim. u als meede tot den Rom. xm.

Wat de geeftelykeflanel'eifcht , doet en vermag in Chriflus.

Verders moet aangemerkt werden , wat de geeftelyke ftand komt te

eifchen , en voor kracht heeft in onzen Heere Jefus Chriftus : naamelyk,

dat de herten door den H. Geeft daar in omgewend , verbeetert, van

zonden gezuivert, gereinigt, in God zaalig gemaakt , vandenboozen
geeft verloft en vertrooft werden , dat de menfehen van alle fwaarighee-

den des geweetens bevryt en ontlaft werden. Het welke alles uit het

voorgaande licht is te bezeffen, gelykhetookdes zelfs aart is, endeeze

ftand zulks in dier voege , door de genaadeJefuChriftirykelyk meede

brengt : doch de heedensdaagfche Priefter- en Kloofter-ftand bewyft

recht het teegendeel , daarom kan ook het Euangelium der genade Chri-

ddt fti.
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fti, het welke de confcientien vry maakt, hethertebevreedigt , en van

alle menfchelyke in zettingen , ontrent de geloofs-zaaken , ontflaat

,

nergens minder , dan in de heedensdaagfcheKloofters, (daar men de

reegelen en inzettingen des ordensftrikt in acht neemt) bemind, on-

derhouden of geleert werden 5 want de Wet endegenaade, de Geeft

der vryheid en de dwang , ftryden rechts-draads teegen eikanderen.

Maar wy , ( fpreekt Paulus van de lidmaaten des geeftelyken ftands ) en

zyn niet onder de Wet, maar onder de genaade. By voorbeeld: Mofes,

de Paus, dePhilolbphen, enalleOrdens-reegelen , zeggen met hunne

werken der wet : Doet dit, of' doet dat, zoo zult gy leeven 5 Gal. 111.

Chriftus daar en teegen fpreekt : Een iegelyk die in my gelooft ( dat is

,

die my door het gelocve omhelft en in 't herte draagt ) heeft het eeuwi-

ge leeven. lnsgelyks ftaat 'er gefchreeven : Vervloekt zy een iegelyk

,

die niet en blyïc by al dat geene , het welk in 't boek des wets Mofis ge-

fchreeven ftaat , om het zelve te doen : Chriftus in teegendeel ( wien de

geeftelyke ftand toe behoort,) heeft den menfche van den vloek des

Wets vry gekocht , wanneer hy voor ons een vervloekinge is geworden

aan het kruis , op dat de zeegeninge Abrahams over alle menfchen in

Chriftus Jelus koomen zouden,en alzoo de beloofde Geeft (en in hem het

eeuwige leeven , het welk door geen werk des Wets konde verworven

werden ) door het geloove ontfangen wierd.

Daarvan daan komt nu de gezeegende heilige ftand , welken de H.
Geeft in Chriftus oprecht • en is alleen voor die geenige menfchen , die

in Jefus Chriftus waarachtiglyk gelooven , ende hem met hun herte voor

hunnen Heer, VerlofTer en Zaligmaakeraanneemen, envoordewee-
reld belyden 5 door wien zy ook den H. Geeft (den Geeft der genaa-

de en des eeuwigen leevens ) zaaliglyk ontfangen en bezitten. Hierom
fpreekt Paulus : Indien gy met uwen mond Jefus belyd, dathydeHee-
re is , en in uw herte gelooft , dat hem God van den dooden heeft op-

gewekt , zoo werd gy zaalig; dat is, gyzyt inden waaren Gode wel-

behaaglyken ftand en weezen , buiten welken ftand niemand vroom noch
zaalig kan werden : Want indien men van herten gelooft, werd men
rechtvaardig , (merk , wat van herten te gelooven genoemt werd 5 en
bezefdan, wie tot den geeftelyken ftand wel behoort) en indien men met
den mond belyd , werd men zaalig. Rom. x. Wie nu in Chriftus van herten

niet gelooft , en vrywillig goed doet , wie ook den Geeft Chrifti met
zachtmoedigheid , liefde , geduld , ootmoedigheid en vriendelykheid

noch niet heeft ontfangen , diekanzeekerlyk, hy zyook wie hy wil,

tot den geeftelyken ftand noch geenzins behooren : met een woord , de
geeftelyke ftand eifcht en vermag door Chriftus, niet alleen uitwendige
goede werken, maar ook de gerechtigheid, die by God geld, tebetoo-
nen in de kracht Gods; want hy bezit den H. Geeft, die de herteo ver-

licht , hy bezit Chriftus Jefus, den Zoone Gods, als het Hoofd, die

in zynen ligchaame , het welk de Gemeente is, allerhande geeftelyke

goederen en gaaven door den H. Geeft inftort , zonder middel der ver-

gankelyke fchepzelen , fchoon ze tot eene dusdaanigeinftortinge on-
trent den uitwendigen menfche zomtyds dienftig ( of behulpzaam )

zyn 5 gelyk dan Chriftus ook de eenige Meefter , de eenige Hooge-
Priefter , Middelaar' en Ampt-man van het Huis Gods is , in wien de

geeftelyke ftand ftaat gegrond velt. De weereldlyke ftanden , die uit men-
fchelyke inftelliogen haaren oorfprong neefnen , ofde Philofophifche

wyzen en Seóten , als ook het Joodlche geloove , de meenigerhande
bygeloovigheeden of aangenaamheeden des vleefches ,' en diergelyké

on-
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onderhoudingen meer, kunnen wel eenen Godsdienft of vroomigheid

voor de menfchen verroonen , zy kunnen wel een verfierd fchyn-geloove

uitwerken,en een gefchilderde liefde en huigdachtige heiligheid bewyzenj
echter den rechten Godsdienft in geeft en waarheid , de godvruchtigheid

des harten, en de waarachtige rechtfchaape heiligheid en liefde heeft de
geeftelyke ftand Chrifti alleen, en alle des zelfs oprechte leedemaaten,

't is eeven veel , waar zy zyn , of hoeze genaamd werden. De plaats, het

geweft , de naam of de kleedinge kan niemand verdoemen ( wanneer

't maar anderzins ontrent het rechtfchaape geeftelyke weezen , deken-

niffe , den Godsdienft en het geloove , gelyk voorfchreeven is , met den

perzoon in 't harte wel gefteld is ) alzoo min alsook diergelyke uitwendi-

ge dingen iemand voor God kunnen helpen of zaalig maaken.

Op wat wyze de geeftelyke ftand zal gekend of onderfcheïden voerden.

Voorts kan nu de geeftelyke ftand zeer fraay uit haare gaaven , vruch-

ten en cieraad gekend werden, doch niet alleenlyk uit den cieraad, die

uitwendig in ceremoniën beftaat , maar uit den cieraad des H. Geeftes , die

in de genaade Gods indringt, die van binnen uit het harte voort breekt,

en ook anderen tot hunner beeteringe voor oogen fchynt en voorlicht

:

waar van de xxxxv. Pfalm fpreekt : des Konings dochter is ganfeh heerlyk

inwendig enz. Deezen ftand werd beproefd en gekent uit Gods krachtige

inwendige werkinge , uitdebywooninge Chrifti, ende aanneeminge en

gehoorzaamheid zyns Euangeliums j doch werd niet gemeend hethifto-

rifche uitterlyke Woord-Euangelium , maar dat geene , daar Paulustoc

denThelïalonicenzen van fpreekt, zeggende: Want onze Euangelium

isbyu niet alleen in woorden geweeft, maar ook in kracht , en inden

H. Geeft , en in veele verzeekerdheid : 1 Thefial. 1. Dat Euangelium, zegge

ik , het welk een kracht Gods is Kom. i. en door het geloove de reiniginge

des harten meede brengt.Deeze ftand wort ook gekent uit de waare Liefde,

uit de lydzaamheid , goedaardigheid en zachtmoedigheid, en uit de ove-

rige waare deugden des H. Geelts
5
gelykerwys de Heere zegt : Dat men

den boom uit zyne vruchten leerd kennen. Want overal waar God woond,
werkten leefd , waar Chriftus heerfcht, zyne zeegeningen en leeringen

geeft, en alwaar de H. Geeft zich met zyne gaaven, fterkteen vruchten

krachtig betoond , aldaar is de geeftelyke ftand , daar is de plaatze der ge-

rechtigheid, het rechtfchaape weezen , de waare godvruchtigheid , en
Gods uitverkooren volk : de vruchten nu des Geeftes zyn , liefde , vreug-

de, vreede , lydzaamheid, vriendelykheid , gerechtigheid , geloove,
zachtmoedigheid, kuifchheidj ende die aan Chriftus toebehooren (dat

is, die van den Chriftelyken geeftelyken ftand zyn ) kruicigeri hun
vleefch, mitsgaadersdeluften, zondenen beheerlykheeden -.Gal. v. ge-

lyk men hier van noch meer kan vinden, by1.C0r.xu. Epbef. iv. Hierom
zoo roemen wel eenige , dat zy van de geeftelyken , ja ook van den Euan-
gelifchen ftand , en de Chriftelyke verzaamelde Kerke zyn, alsofzy zulks

Van de Apoftelen geërfd , of teffens weederom door het Euangelium her-

fteld en opgericht hadden •> echter wanneer men het by 't licht dér waar-

heid beziet $ en niet alleen den uitwendigen fchyn of woord , maar veel

meer de inwendige cieraaden , gaaven en geeftelyke krachten , ofook den

Geeft Chrifti daar by komt te zoeken , ende den ftand te beproeven, ja

ook den zelven met den eerften Apoftolyken geeftelyken ftand en den

rykdom Gods wil vergelyken , zoo zal men haaft bevinden , dat veeier

beroeminge voor God gantfchydel, nietig en ongegrond is 5 dat 'er ook

weinig rechte verzeekerdheid
,
geeft en genaade der Apoftelen by hunnen

dd 3 dienft
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dienftinfwanggaat, (of de heetfchappy voerd : ) gelyk dan het Ryke
Gods niet in woorden, maar in kracht beflaat , 1 Cor. ïv. en de gerechtig-

heyd.vreede en vreugde in den H. Geeft is 5 wie Chriftus daar in komt die-

nen, fpreektPaulus, is Gode welbehaagelyk , en aangenaam aan de men-

fchen. Rom. xiv.

Hoe men zich uitterlyk in den geeftelyken fland houden zal.

Alhier zouden moogelyk zommige vraagen ; zal men dan in den geefte-

lyken ftand nietuitterlyks, noch eenige ceremoniën hebben , om het

vleefch daar door te oeffenen , God den Heere ook uitwendig te verheer-

lykenen te dienen, als ook om den geeftelyken ftand daar byte kennen

en te onderfcheiden ? Antwoord, Jaa$ men zal en mach het uitterlyke

wel daar by hebben ; het welk ook voor de geloovige nuttelyk , troofte-

lyk en goed is : echter moeten zoodaanige uitwendige zaaken , Gods-

dienfteni, Ceremoniën, Sacramenten e. z. v. uit Gods Woord eenen goe-

den vaften grond , zin en leeringe hebben $ op dat men ook weete , dat alle

uitwendige Godsdienften of ceremoniën van Chriftus en zynen H. Geeft

zyn vry gelaaten $ doch alzoo , dat men het geweeten daar door

niet benauwd of perffe j noch geene zaaligheid daar aan gebonden

of daar door gezocht werde 5 ook niet daar op geweezen , noch geen ver-

trouwen daarin gefteld werde : Maar dat de zaaligheyd , genaade en ge-

rechtigheyd alleen in den heerfchenden Koning Jefus Chriftus vry en on-

beweeg'lykftaanblyven, en door het waare geloove , uit hem, in zyn
Ryk daar hy is , en zit ter rechterhand zyn Vaders , gehaaldt werden.

De ceremoniën, zegge ik, en alles wat tot oeffeninge, vermaaninge,

herdenkingeen leeringe des uitterlyken menfchen opgericht en ingefteld

ïs, moeten alle uit een vrywillige drift des geeftes, tot verheerlykinge

van God onderhouden werden , doch men zal het harte daar van af, op
Jefus Chriftus in zyn waarheid wyzen : gelykerwys ook aldus de H.
Schrift, dieeedeledierbaaregaave Gods doet , die van haar zelven af,

Opwaarts op Chriftus wyft , en alleen van hem , als van het eenige leeven-

dige Woord G ods , 't welk nu vleefch is geworden , en ons verloft heeft f

ook weeder-baard , onderhoudt en zaalig maakt , maar komt te getui-

gen. Joan. v. De H. Schrift, zegge ik, is den menfche Gods nuttelyk

tot leeringe, totbeftraffinge , totbeeteringe , tot tuchtiginge die in de

gerechtigheid is , gelykerwys zy ook door het geloove , dat in Chriftus

jefus is , wys en verftandig kan maaken tot zaaligheid , z Tim. in. Doch
wanneer men Chriftus met zyne genaade , of het eeuwige leeven , zon-

der geloove daar in wilde zoeken, of indien men de H. Schrift voor dat

e,eene,daar ze van getuigd en waarom zy gefchreeven is , dat is.voor Chri-

ftus , het teevendige Woord Gods zelve houden , en den H. Geeft

daar uit fcheppen , dat zoude misgetaft , en de Goddelyke eere tenuit-

terftec te kort gedaan weezen; en 't zoude eeven zoo veel zyn, alsof

men het geeftelyke leeven na uitwendige dingen wilde richten , of den
geeftelyken Chriftelyken ftand alleen daar door , zonder ander roebehoo-

ren wilde leeren kennen -

y het welk echter onmoogelyk gefchieden kan
5

doordien het geeftelyke weezen zyn grond en inhoud (alzoo min als de

zaaligheid der ziele ) in geene uitwendige dingen beftaat: Weshalvende-
geeftelyke ftand op een veel verheevener wyze wil onderfcheiden werden,

naamelyk (gelyk zoo eeven getoond is ) uit de vruchten , gaavenen

Godsgenaadigegefchenken, als ook uit de inwerkinge des H.Geefts:

gelykerwys meede alles, wat recht geeftelyk maaken ofweezen zaJ, al-

leen by Chriftus Jefus , als den uitdeeler der heemelfche goederen,

het Hoofd en den Aanvang aller geeftelykheid , door het geloove,

moet
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rïioet gezocht , en van hem zelven in den H. Geeft ontvangen werden.
Hiecomme, dewyl nu dusdaanige uitwendige Godsdienft, ais naame-

lyk, de Sacramenten , ceremoniën , gewoonten, Kerk-gebruiken
, of

wac het voor naam hebben mag, ja ook de H. Schrift en andere dingen
meer, ofwel, ofqualyk gebruikt moogen werden; zoo is ook daarom
niet zoodaadelyk de geeftelyke ftand aldaar, of fchoon zulks gebruikt

en onderhouden werd : gelyk dezelve daar uit ook niet alleen kan gekend
werden ; want, ( zoo als we te vooren gezegt hebben) de geeftelyke

ftand is iets verheeveners , iets heerlykers , eneenzoodaanigezaak
, die

niét na het aanzien der weereld , of een geeftelyke deftigheid ( gelyk men
'crtoemd) maaralleen na Gods Geelt en Chrü'lus moet geoordeeld wer-

den : zyis alleen te dier plaatze , daar de kracht desgeeftes is; daar

Chriftus heerfcht, onde.rwyft en de voorrang heeft : Weshalven men ook
de gemelde ftand alleen aan de Goddelyke kracht , aan den Geeft Chrifti

,

en zyne vruchten , dat is , een waarachtig geeftelyk keven te recht ken-

nen kart ; waar van daan ze ook een geeftelyke ftand genoemd werd. An-
derzins zyn 'er in onze daagen zeer veele, die zich geeftelyke noemen ,

en daar voor willen gehouden werden ; die wel eenen fchyn der Godzaa-

ligheid of des geeftelyken ftands moogen hebben
, die wel op het zuivere

Euangeliumjefu Chrifti, in alle volheid kunnen roemen, maar des zelfs

kracht zal men by hen niet vinden 3 van wien Paulus gebied , dat men
zich zal afzonderen. Daar zyn 'er, die zeggen, zy kennen God; gee-

ven zich ook voor die geene die kinderen zyns Geeftes, en Gods volk

zyn, uit; maar met hunne werken verloochenen zyhem; ja zy vervol-

gen den Geeft Chrifti, en zyn kenniffe , die na den H. Geeft is , haaten-

de het leevendige Woord Gods , en alle waare Godvruchtigheid. Zoo
ras men zich ook maar een weinig (fchoon dikwils tot hun eige beften )
teegens hunne dwaalingen en onrechtmaatige bedryven , komt teftellen,

hunne gebreeken aan te wyzen of te beftraften , kunnen ze het nietver-

draagen ; en willen , men zal den ftand , het Evangelium en de Kerk

,

dat is , hunne perzoonen naamelyk , daar ontrent verfchoonen ; gelyk

overvloedig bekend is.

I y. C H A Rl TA S D I FIN A. d. i. De Goddelyke Liefde, p. 494.

Ten eerften zal zich een menfch beproeven , of hy Chriftus lief heeft

:

Want de Liefde Chrifti geeft een geeftelyke vryheid , ze dryftde vreeze

uit, ze voeld geen arbeid, ze acht geen belooninge noch verdienfte, de
vermoeide helpt ze op , ze verfterkt de zwakken, ze maakt de bedroefde

vroolyk , verquikt de hongerige , en brengt den vreesachtigen goeden

moed toe.

Uwe Liefde ( rnyn waatde Chriftus ! gy fontein der Liefde , en de lief-

de zelfs ) verdraagd , verwacht en verfchoond den misdaadiger , zy trekt

hem vol van goedheid , voerd hem en leid hem , van den weg zyner dwaa-

linge.

O Chriftus! Uwe Liefde is de bron des leevens, daar kan geen zie-

le leeven die daar uit niet en fchept : Ook kan zy daar uit niet fchep-

en, 'tenzy dat zeby de bron is, dat is, byu als de fontein der ganfche

iefde.

De Liefde Chrifti is nietanders , als een krachtig en zoet verlangen, een

aanprikkelingeen begeerte des harten ende der zielen , en eene t' zaamen-

voeginge des gemoeds , om iets lief te hebben.

In de liefde is geen moeylykheid, ze trekt den liefhebbenden, en doet

nochtans daar toe geenen arbeid: zy isonruftig, , tot dat ze vind, dat

l

ze
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ze begeert 5 zy denkt ook aan niet anders , als aan 'c geene ze ber

inind.

De waare liefde is een lamp vol glans , die in 't gemoed door de begeer-

te brand , en door het voorbeeld zich in het aangezicht vertoont; de

liefde trekt alle andere begeerten in zich, en omvat dezelve : want de

liefde leeft en is krachtig , zoo haaft dat geene teegenwoord ig is , 't welk

zy bemind 5 en werd krachteloos als haar het zelve ontbreekt, en niet

teegenwoordig is.

Dit is de aart der liefde , altoos liefte hebben , zich zelven niet te ach-

ten , de vreedzaame te vereenigen , den toorn te (tillen, en het alge-

meene voordeel en de vreede te bevorderen.

De liefde verfterkt de verbrookene , ze helpt de vervallene op , en

maakt het waggelende gemoed ftandvaftig: De liefde leert en laat haar

leeren , ze weet van geenenvyand, de liefde pryft , de liefde beftraft,

de liefde is vry van allen quaaden argwaan : waarde liefde niet is, daar

deugt het niet alles wat men doet : daar en teegen zyn alle dingen goed

,

die uit liefde gefchieden.

De band der liefde heeft Chriftus aan het kruis gehouden , dien ander-

zins ook alle de touwen der gantfche weereld onmoogelyk hadden hou-

den kunnen.

De liefde Chrifti maakt denmenfch vroolyk , en trekt hem afvan de

aardfche dingen $ zy is nooit leedig, maar werkt altoos iets goeds, ze

walt altoos en vermeerderd zich.

De liefde is het leeven der ziele, en die geen liefde heeft , is dood:

De waare liefde eifcht geenbelooninge, fchoonzy de zelve heeft ver-

diend j zonder de liefde kan geen werk voordeelig zyn ten eeuwigen

leeven. 1 Cor. m.
De liefde maakt den menfch volkoomen , ze lyd en draagt alles met

geduld, ze bied haar aan veelen aan , ende ontrekt zich niemand.

Alle waarachtige liefde vloekl af van Chriftus, zy ontfpringtuitde

genaade Gods des Vaders , Chriftus is het leeven der liefhebbende ziele ,

en het geloo ve behaagt Gode zoo wel , dat hy 'er meenige daar door zaa-

lig maakt. Uw gcloove heeft uzaalig gemaakt , zegt Chriftus, en zon-

der het zelve kan niemand Gode behaagen.

O wat is het een zaalige
, goede en zeer gewenfchte zaak, om de kracht

en macht der liefde Chrifti te gevoelen/ die het hoogfte tot het laagfte

gemaakt heeft , die ons herte door haar glans daagelyks verlicht , de
krankheeden des gemoeds geneeft , en de zwakke ziele door haare,

vroolykheid verfterkt.

Chriftus is de Geever der liefde, die dezelve genieten, die leeven
j

Chrifti liefde baard de liefde in onze zielen.

Chriftus bied zich aan met zyne liefde allen den geenen , die hem zoe-

ken. Hy komt hen te vooren met zyne genaade, en loopt hen tege-

moet : Hy heeft hen lief, die hem liefhebben , en zyne oneindige lief-

de , ftrekt zich ook zelfs tot aan zyne vyanden uit ; hy weigert zich

zelven aan niemand , hy veracht niemand ; maar hy ontfangt ze alle

met zyne minzaame hand , die tot hem naaderen.

Chriftus met zyne liefde verquikt de zwakke gemoederen: Debe-
trachtinge der liefde Chrifti en zyner weldaaden beftaat daar in, datzy
de zinnen en het gemoed des betrachtersgantfch inwendig tot Chriftus

trekt en uitwerkt , dat alle anderedingen zonder Chriftus verfmaad en
voor niet geacht werden.

Deziele, dieChriftus waarlyk bemind , zoekt geen andere belooninge

haa-
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haarer liefde, als alleen Chriftus het vreugdenryke goed. En wanneer
ze ook een andere belooninge beoogde , zoo hadde ze Chriftus niet

lief.

De liefde Chrifti bereid onze liefde te vooren , en beloont ze >• ze
gaat goedaardiglyk voor en verwacht haar op een zoete wyze. O hoe
ryk is die geene in alle dingen , die deeze liefdein zich gevoeld!

Chrifti liefde geeft zich tot een verdienft , en ftrekt tot betaalfnge van
de belooninge 5 zy komt haar zelven aanbieden , toteenverquikkinge
der heilige zielen , en geeft zich over tot een verloffinge der gevangene.
De waarachtige liefde Chrifti k\n niet zonder vrucht zyn , maai haare

belooninge werd aan den beginnenden voorgeftelt, den lief-hebbenden

belooft , en aan den volhardenden volmaaktelyk gefchonken.

Godvan gantfcher herten liefte hebben , is
^

Dat het herte geene andere dingen meer beoogt , als alleen God, en
ook nergens meer vreugde noch luft in heeft, als in God. Want die gee-
ne bemind God' niet van gantfcher herten , die iets anders neevens God
liefheeft , zöó hy 't niet lief heeft om zynen 't wilie.

Van ganticljer herten , datis, met het verftand zonder eenigedwaa-
linge.

Van gantfcher ziele , datis, meteen vrye wil , zonder teegen-fpree-

ken , zoo dat wy ook de dood om Chrifti wille te lyden, niet vreezen.

Die God uit gantfcher ziele liefheeft, heeftalreede dien hy liefheeft
j

want hy konde hem waarlykgeen liefde toe draagen , indien hy hem niet

bezat , dien hy liefheeft. De liefde Gods van gantfcher zielen , kan met
geen vreemde liefde vermengt werden

j
gelykerwys men ook het geefte-

lyke met het ligchaamelyke niet vermengen kan.

De liefde is een zoete fpyze , zonder de liefde is alles onfmaakelyk en
bitter , en wat bitter is , werd door de liefde zoet gemaakt en gezuikertj

neem een voorbeeld van de Kluizenaars en Martelaaren.

Van gantfchen gemoede , datis, met de geheugeniffè, zonder vergee-
telheid ,- zoo dat alle de zinnen des menfchén, datis, de wil, het ver-
ftand , de memorie en alle der zelver werkingen, GodendenHeere
Chriftus te dienfte ftaan. Deeze liefde van gantfchen gemoede is een band
en taaye lym , die God aan den menfche onverbreekelyk verbind en aan
een doet kleeven , zoo dat veel eer de hand van den arm , het hooft van
de fchouderen zoude kunnen genoomenwerden , als dat de ziele, die

door een zoodaanige liefde aan Chriftus vaft gelymris , op eenigerley

wyze van Chriftus zoude kunnen gefcliQiden werden.

Die de dronkenfchap ofovervloedigheid der liefde Chrifti ondervind

,

verheugt zich in alle goede werken ^ hy lydpyn en gevoeld ze niet $ hy
arbeid en werd niet moede 5 hy werd befpot maar acht het niet $ zonder
de liefde is de Ryke arm , en met de liefde de Arme ryk.

Dat de liefde een krachtig waapen der ziele is.

Indien de menfch het fchild en 't waapender liefde tot zyn befcher-

minge heeft , zoo flat hy vaft in den ftryd der aanvechtingen , is onver-

winnelyk en moedig , en werd niet bevreeft, fchoonookhetgantfche
leeger duivelen teegens hem quam te vechten. Want de Heerè Chriftus

,

ftaat den menfche , die vol liefde is , als een goede helper , enfterkebe-

fchermer , trouwhertig by. Want hy is de liefde zelve, eneëniegelyk

die in zyne liefde ftaat , dieftaat ook by hem, gelyk'ergefchreevenis:

De Heere befchermt alle die geene, die hem liefhebben j en alle zon-

//. Deel. e e daa-
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daaren ( dat is , de helfche , duivelfche en boosaardige menfchen ) ver-

derft hy.

De liefde Chrifti moet alle misdaaden weg dryven , gelyk de warmte
de koude verdryft. Luc. vu. Chriftus kan nooit te veel bemind werden:

Want de liefde Chrifti is zonder eenige bepaalinge oneindig , anders

kunnen alle zichtbaare deugden te veel gedaan werden, als wanneer ze

in hoovaardye veranderen , en voor God te fchande raaken.

De liefde brengt God in onze herte: die nu God in zyn gemoed heeft,

kan niet arm zyn , gemerkt hy alles goeds is.

De waare liefde is de allerkortfte en aller gelykfte weg, om zonder ee-

nige om weegen tot God te koomen, en men heeft verders geene andere

deugden daar toe noodig : geen zaake ter weereld , noch konftnoch

wysheid , kan de ziele vervullen , noch het gemoed verzaadigen , behal-

ven alleen de waare liefde: De genaade verquikt wel de ziele en brengt

ze tot rufte , doch zy is niet zonder de waare liefde.

Die goud in zyn kift heeft, is daarom niet ryk: Maar die geene is ryk,

die Chriftus in zyn gemoed heeft, waarom 'er gefchreeven ftaat : Inmy
zyn alle rykdommen en eere.

Ontrent alle andere goede werken kan zich de menfch ontfchuldigen
$

ontrent het vaften , dat hy een fwak hoofd heeft $ ontrent het aalmoellen

geeven , dat hy arm is enz. Doch ontrent het oeffenen der liefde kan

geene ontichuldiginge plaats hebben : ook is het gantfch licht God lief

te hebben , want daar door werd het ligchaam niet vermoeid, de voeten

niet aan ftukken geftooten, noch het hoofd verzwakt, noch de buik be-

fchaadigt , noch de tonge bezwaart , noch de buidel geleedigt 5 vermits

de liefde eigentlyk alleen in de ziele geveftigt is ,
(of haar woonplaats

heeft.

)

Het bruilofts-kieed Mattk xxu. is de liefde, die alle andere deugden

te booven gaat, dit kleed werd van koftelyke draaden , dat is, ó Chri-

ftus, van uwe weldaaden , die gy den menfche verleent hebt , geweeven

,

en door u meefterlyk gemaakt én verciert; het welk door den rok uwer
leedemaaten beteekent was, die niet g^fcheurt noch verdeeld is gewor-

den : en die den. zelven verdeden , zyn fnooder te houden , als die

Krygsknechten , die den Heere gekruicigt , doch zynen rok niet ver-

deeld hebben.

Dit bruiloft-kleed is zeer krachtig en vol van deugden ; het befchermt

den menfche voor de koude der begeerlykheeden , hetdoet hem bral-

den in d,e liefde Gods , en verciert hem ook met veel fchoonheid en
fraayigheid.

Dit kleed alleen toont het onderfcheidtuffchen de kinderen des Ryks
Gods ende der verdoemenifTe 5 want die dit aan zich draagt, die gaat in

t Ryke Gods, en werd een Dis-genoot van den Heemels-Koning Chri-

ftus , ja een Zoone Gods : maar die dit kleed ontbreekt , offchoonhy
anderzins alle andere cieraaden én deugden bezit , werd afgeweezen.

Dit kleed bedekt de veelheid der zonden 5 want het is verguld, of

zelfs wel gantfch van goud, na dien tex,t : De Koningin ftaat aan uvv rech-

terhand in een verguld kleed.

Dit bruiloft kleed befchermt en bewaart den menfche $ want de liefde

is zoo fterk als de dood : des zelfs koftelykheid blykt ook uit de ftofte •

Want indien dat geene koftelyk is , 't welk uit metallen, gefteenten of

dieren getrokken is , zoo is immers dat noch veel koftelyker , het welke
uitGod, het hoogfte goed , getrokken werd: Want dit bruilofts-kleed

komt uit God, en werd van Chriftus verworven, het welk ons ook be-

kleed ,

!
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kleed , zoadat wy daar van leeven en ryk werden : Want die dit kleed
heeft , dien ontbreekt niets , en zonder dit kleed Jkan den menfche niets

baaten.

De liefde tot deeze weereldfche zaaken , is een zeer ellendige dwaaz(
liefde, ja veel meer een verdoemde uitziningheid: [naamelyk] dat een
menfch ,-. door 't verlaaten'der liefde Gods , met een anuere liefde de ty-

delyke dingen aanhangt.

Een recht Chriften menfch werd door de liefde met Chriftusvereenigt,

en moet zich voor 't verbreeken en affcheiden van zulteen eenigheid

ten uiterften wachten , ja zulks meer vlieden, als zyn eigen hoofd te

verliezen.

De rechtmaatige liefde is de waarachtige liefde tot God en zynen naa-

ften 5 de liefde des menfchen ftrekt zitfh rechtmaatigtot God , indien

hy God om zyns zelfs wille liefheeft booven alles ; maar indien hy God
om het tydelyke bemind , zoo is zyn liefde niec rechtmaatig.

Hoewel "er twee gebooden zyn , als God en zynen Naaften liefte

hebben ; zoo is dit nochtans maareene liefde-, want het is anderzins

geen andere liefde, 'r en waare dan dat het niet gefchiedeom Gods wille.

De liefde des Naaften bemind hem als zich zelven , dat is , de menfch
moet zich wachten zynen Naaften qnaad te doen, en hem alles goeds

bewyzen, zoo als hy 't van hem [voor zich zelven] begeeren zoude.

Aanhangzel vaneenen anderen SxvcnkveUer , Daniel FreJrik.

DEe'zenman te.'len verfcheidene Schryvèrs onder de vrienden van

Swenkfeld,en beklaagen.dat des zelfs fchriften ten deele ongedrukt

én onbekent , ten deel'.- na dén druk aanftönds verdonkert ofverborgen

gehouden zyn. Van zyne gedrukte dingen is my niets ter hand gekoo»

men, als het Gebeimnis Jerbeproevinge. Van de boeken , die noch in de

liand'fchrïften bellooten zyn , heeft my iemand de volgende lyft toege-

zonden , die ook den Autheur als een verlicht en wys man komt te roe-

rrren , berichtende daar beneevens , dat des zelfs fchriften, onderde
vervolginge der woedende Ketter- maakersf, wel eer op een oud Kafteel

gevlucht: , enby Nurenberg in een vat bewaart waaren geweeft. Dierge-

lyken noodlot dusdaanige boeken meerendeels gehad hebben : Ik zal

alhier de gemelde Lyft by voegen , en daar na eenige plaatzen tot een

proef uit het voorfchreeye traétaatje ter needer ftellen. De Handfchrif-

ten deezes Mans zyn de volgende

:

i. Verklaaringe van 't io (tl-' Hoofdft. des xdcn Boeks Mofis , waar onder

de 10 Gebooden begreepen zyn , van 't i tot het 44 blad.

z. Verklaaringe van den 3 1 Pfalm van 't 45 tot het 67 blad

3. Verkl. van den 38 Pfalm, van bl. 69 tot 86.

4. Verkl. van den 91 Pfalm , van bl. 87 tot 1 08.

5. Verkl. vanden 118 Pfalm, vanbl. 109 tot i}i.

6. Verkl. van den 1 ] 3 Pfalm , Van bl 133 tot 156'.

7. Verkl. van 't IV. Hoofdft. Matth. van bl. 157 tot 180.

8. Verkl. vande9eerfte Hoofdft. des Euangeliumsjohannes., vanbl
181 tot 504.

9.. Verkl. van den Zendbrief Pauli aan de Philippenzen , vanbl, 505
tot 546.

10. Een betrachtinge van de Goddelyke Eenigheidyvan bl. 547 tot $ $9.

11. BelydenhTe en Verklaaringe van 't Apoftolyke Geloove , vanbl.

561 tot 607.

li. Een uitterlyk Bedenken [of betrachten] van 't Gebed, vanbl.

609 tot 617. eei iy Eea
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13. Een Bedenken, dat alle Chriftenen van God moeten geleert wer-
den , van bl. 6 18 tot 644.

14. Een Bedenken , hoe men den boom aan de vruchten zal kennen.

Waar by eene aanleidinge is tot den zin van 't V. Hoofd. Matth. van
bl. 64? tot 66x.

15. Een Bedenken , van de kenniffè en de vergeevinge der zonden,
van bl. 663 tot 673.

16. Een Bedenken , van God en zyn eeuwige Weezen in drie Per-

zoonen, vanbl. 674 tot 697.

17. Een Zaamen-fpraak met een Arriaan en Neftorimn * van Chrifti

Godheid en zyn lyden. bl. 698.

18. Een Bedenken van Gods verborgeen geopenbaarde wille., vanbl.

701 tot 724.

19. Een Grondig en kort bericht van de Voor-beflemminge of Genaa-
de-verkiezinge, van bl. 725 tot 734,

io. Een Bedenken van de Genaade-verkiezinge, mitsgaaders het Ant-
woord op den grond der reegenpartye , vanbl. 735 tot 797

zi. Een korre Oploflinge van eenige vraagen weegens 't laatfte Oor-
deel , van bl. 798 tot 806.

zz. Een Vertoog of Aanwyzinge , dat de eige liefde heedensdaags

heerfcht onder den naam der Kerke , van bl. 807 tot 8 1 %.

z}. Een Bedenken, van de Perzoon Chrifti en zyne teegenwoordig-

heid ; mitsgaaders een korte Verklaaringe des Geloofs, ook een

Antwoord op een Vraage , weegens de heedensdaagfche Partyen

,

vanbl 813 tot 831.

14. Een Bedenken , wat een Ketter en Ketterye is , van bl. 83 z tot 8 56.

x$. Een Vermaaninge teegens deaanbiedinge vanvreede, van die uk
den Palts, vanbl. 837 tot 841.

z6. De Huichelaar -. dat is, een Bedenken, wat een Pharizeer en Hui-

chelaar is , van 01.841 tb* 8 ƒ x.

z7. Een ander fchoon Bedenken , van de Voorzienigheid en de Ker-

ken, vanbl. 853 tot86o.

2,8. Een Bedenken , van het Eevenbeeld Gods en des zelfs openbaa-

ringe, vanbl. 871 tot 880.

19, Een Bedenken van het eeuwige Woord Gods , daar wy uit geboo-
ren werden , van bl. 88 1 tot 885.

30. Een kotte Zaamen-fpraak van den waaren Wynftok , Chriftus

,

en zyne ranken, vanbl. 886 tot S91.

31. Een fchoon Bedenken , van de Liefde en haare verborgentheid ,

Vanbl. 892 tot 9x7.

De tytel des boeks luid aldus , Sacrarium Phikfophia Coeleflis ; [ Her
Heiligdom der Heemelfche Philofophie. ] Grondige opteekeninge ,, en een ge-

trouw wel nagezien Affchrift , van alle degeeflelyke [Hand-~]fchriften der traftaa-

ten van den verlichten Getuige der Goddelyke Waarheid', Daniël Fredrik, die

noch nooit in openbaaren druk aan 't licht zyn gekoomen. Tot bevorderinge der

waarheid , en oeffeningein de rechtfchaapegodzaaligheidvoor alle verlichte , ge-

loovige en Godzoekende herten , aldus met alle naar(ligheid en ernllige betrach-

tinge i'zaamen gefchreeven , ah ook ten beften voor haare Nakoomelingen tot haa-

rer ftichtinge in den Geefl , als zynde een onzer getuigenijfen , en een vrucht

deszelven [Geefts~\ nagelaaten,

In dit Jaar 1699. is het voorfchreeve Boekje weederom in 't Hoog-

duits, in Holland uitgekoomen, onder dit opfchrift.

De tot dus verre achter de hankgeleegezaaligeyerborgentkeid der Beproevin-

gei
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g<? j of van -het gedumig beproeven en grondigondcrzocken zvns zelfs , ofen hoe-

daanig men i* het gelaove en in Chrijhtsjlaat ofniet ; enz Eertyds bcfchreeven

door Daniel Fredrik , een getrouw Getuige Jefu Chrifti. Amfltrd. 1 699. in 1 zm<>.

Hier uit zyn de volgende woorden vanden algemeenenjammerlyken
toeftand der Godloozen , der Huichelaaren en Schyn-vroomen , waardig
aan te merken.

Als p. ix. en verder p. 5 1. enz. Van de beproevinge zoo welzyns zelfs , als

der Leeraaren.

, Dus beproeft men ook onder het uitwendige zien en hooren, wat voor

een onderfcheid 'er is rullenen huurlingenen dienaaren des Geefts: als

wanneer men volgens de beproevinge ( onder 't hooren en leezen ) dat

geene aanneemt , wat de Geeft Chrifti in 't herte, volgens de toe-

ftemminge van binnen , beveftigt. Wat het licht van binnen aan-

neemt , dat komt van het licht en den H. Geeft , als meede wat volgens

des zelfs bewys inwendig brand en gloeyd , en dienvolgens een getuige-

niffe heeft van den Geeft des Heerenjefu, die in ons is, enalzoo vatKÏen

Geeft der Openbaaringe, die de Geeft van Chriftus, her licht, ja als een

-zeekere en onbedriegely ke geruigeniffe is. Rom. vin. v. 9, 1 o. 1 Cor. xiv. v.

16 z$. 1 Job. 11. v. 70. lipoc. xix. v. 10.

Dusdaanig een licht en getuigenifle is van binnen het meede-bewys dec

kracht ende des Geefts, en dienvolgens ook, de verzeekertheiddes Ge-
loofs . ja uitdit bewys fpruit het waarachtige Geloov e 1 Cor.u.v. $. i%.

iThefi.i. v. 5.

Meede werd na de beproevinge het verbond Gods daagelyks ver-

nieuwd, het goede voorneemen verfterkt en vervuld, en de belofte des

N. Teftaments inwendig aangenoomen , en men is alzooin't Nieuwe Te-
ftament, waarachtiglyk en niet alsde huighelaars.

Toen de beproevinge en onderfcheidinge noch infwangwas, was ook
de inzaamelinge als een rykenOogft, en vruchtbaare jaaren$ maar zoo
haaft die zelve in vergeetelheid zyn geraakt, wierdal de voorraad ver-

teerd, en als coen quaamen de zeeven diere jaaren , waarin de zeeven

maagereoffen (die aan Chrifti jok nieten trokken) dezeeven vette op-

aaten , zoo dat men niets meer van hen zien konde 5 en echter bleeven de

voorgaande zoo leelyk en affchuwelyk als men nooit gezien heeft. ( Genef.

xli. vers 4. zo. ) En dit is in 't geheimenis des Kerkelyken afvals vervult

geworden, welke het geeftelyke Egypte en Sodom is $ Openb.v. vers 8.

de geeftelyke diere tyd$ waarvan Amos ïv. vers 6. vi. vers 1 1. geprophe-

teerd heeft. Alles wat de Schriftgeleerden hebben, zyn maagere jaaien,

en zy zyn wanfehaapene oden , die zich het ploegen welonderneemen,

maar in den vloek: zyzyn wanftalliger en mismaakter als de Schriftge-

leerden ten tyde van Chriftus, ja affchuuwelyker voor Chriftus , den

Koning van 't Ryke Gods.

Die nu geopenbaarde of openbaare kinderen Gods willen zyn ( gely-

kerwys dan alle genaamde Kerken zich vooreen opentlyk Chriftendom

uitgeeven ) moeten voor al van de beproevinge kenniffe hebben: Want
volgens de beproevinge is de openbaaringe , en die zich niet beproeven

kunnen, zullen zich ook onder den rang der geopenbaarde [kinderen

Gods] niet reekenen, noch zich voor God veel inbeelden in zyne Ge-
meente, daar een gemeenfehap met den Vader en 4ta Zoone blykten

zich vertoond , naamelyk de gemeenfehap die in allen na den Geeft Chri-

ftus. waar in ze ook alle volgens dien zelven geeft van Chriftus gefpy-

zigd en gedrenkt werden. 1 Cor. x«. vers 13.

De toorn en het oordeel quaamen aldaar over die geene, die zichniec

e e 3
be-
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beproeven konden in Gods openbaare gemeente, in welke God was en

zich vertoonde, naamelyk in en by de waarachtige Chriftenen ^ Chrifte-

nen die met licht, leevenen vermeerderinge der genaade des Geeftesbë-

gaafd waaren. In de anderen daarentegen openbaarde hy zich gantich

handtaftelyk en baarblykelyk met zyn toorn en oordeelen. i Cor. xi.

^^30.34- Doch heeden ten daage koomen over deeze gemeenfchap der

Hoereenalgemeene baftaarden geene genaadige kaftydingen, Hebr. xu.

v.
f

. 9. maar algemeene plaagen en oordeelen of reekenen vaneen algemee-

ne verwerpinge. Openb. xiv. 2. 15. 16. 17. 18. &C. Gelykerwys ook geen

bewys van kracht en Geeft, na de gemeenfchap, in hüh is. Derhalven

gaa niemand indien tempel, die vol van oordeel en plaagen is. Openbaar, xv.

maar [de menfch begeeve zich] daar uit. Openb. x-vui. Doch volgens de ge-

meenfchap des H. Geeftes in hem , bewyze hy zich door des zelfs vruch-

ten, Gal.v.v.n. en openbaare zich in den tyddeezeropenhaaringe volgens

hetgetuigenilTeinhem, het welk de Geeft der openbaarrnge is^ Openb.

xix. v. 10. echter na de beproevingen noch hy en beroeme zich. nret boo-

ven maate , op dat hy niet moogelyk, zoo wanneer hy met hetBeeftïn

't getal zyns naams ofmet de Hoere zich verhoo\ aardigen wilde , onder

der zelver oordeel koome, alwaar niet als verderf is. OjKubxui, v. 14.

16. &c
Overzulks is myne vermaaninge aan alle die geene , de welke zich der

openbaaringe, of geopenbaarde kinderen Gods te zyn , beroemen, en

die hier en elders moogelyk verftrooid , verborgen en onweetende zyn,

ook die Zich openbaaren willen ; dat , indien zy iets beproeven , zy zich

ook willen openbaaren , en niet moedwillig , onweetende noch rraag zyn

,

tor hunner eige rechtvaardige verdoemeniifen : ïOr.xiv. en dat zich een

iegelyk na zyn maate beproeve en oefïène. Ook en behooren zich die

geene,die noch niets van het henielfche.eeuwige goed en den Geeft in hen

proeven [ of gewaar werden , ] niet te fchaamen om uit te gaan noch om
hunne naaktheid en fchande openhartig te bekennen, en alzoo , zich

niet te verbergen onder den mantel der Hoere. Openb. in. v. 15. 16. 17. iö;

Want zy moet openbaar werden , en alle , die met en onder haar in een

valfche aandacht en bygeloove geboeleerd hebben. Het Beeft en deval-

fche Propheet werd vreefelyk geopenbaard en geoordeeld iThefi.u. v.S.

Openbaar. x\ ui. v. 19. onder de twee hoornen indegelykeniflê des Lams ,

des zelfs fchyn en beeld.

Een iegelyk zegge vry , ik ben blind en niets voor God , indien hy niets

enproefd of gewaar werd: Echter geeve hy den moed niet verlooren y

want wanneer de kranke zyn krankheid bekend , zoo heeft hy eenen ge-
naadigenenalmachrigenGeneesmeefterj hy wachtemaarophem , noch
en zy niet vermeetel teegens God, als willende fterker zyn als hy, en

hem zyn alziende ooge verblinden, dat hy hem niet zien en zoude. Doch
de Heereis op weg, om het voor oogen te fielten , gelykinden x. enxn.
Pfalmgefchreeven ftaat.

Deeze leere van de beproevinge moet nochtans niemand al te zeer ver-

ontruftigen ^ maar zy komt alleen die geene te vermaanen, dieineenval-

fcherufte, onder de Pharifeen en Schriftgeleerden, zorgeloos zyn, en

zich de genaade zonder grond alleen tot hun beletzel en eige verderf be-

roemen 5 zoo dat de tyd der genaade hen ondertulTchen voorby gaat,

zy in waan en een valfch geloove verouden , en zyn als iemand , die op-

eenen droom bouwd en vertrouwd, dat hy ryk en verzaadigd is : doch

als hy ontwaakt en zich bezind , zoo is het niet. Het ontwaaken zal nu

onder de plaagen aangaan , wanneer een haagel of oordeel als een cente-

naar
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naar zoodaanigeGodlooze treflen zal , die zeggen, datzy Godetoebe-
hooren , en echter zonder de gemeenfehap des Geeftes zyn , die uit God
inwendig in hen is. Openb. Joan.wu

Nu is wel van beproevinge met de genieene weereld te fpreeken , eeven

als of ik tot een volk zeide : beproef u. Doch dewyl de ganfche weereld

Chriften wil zyn, zoo fpreekt men ook van de beproevinge voor alle

menfehen , op dat ze alle hunne ongevoelykheid proeven [of onder-

vinden ] moogen , en hoe dat 'er ten eenemaalen geen vreeze Gods in allen

is. God wil zich hier over ontfermen , enveele harren van den flaapdes

doods, der zonden, en allerley dwaalingen opwekken, Amen! Mee-
deontüaatuiteen naalaatige beproevinge, dat men de aardfche gaaven,

dieopdefchoolenderPhilofoophen yeoeffend werden , voor heemeliche

aanneemt, en alzoo huurlingen , Pharifeen en Schriftgeleerden onder

veelerhande naamen komt te hooren , en zich onder hen verzaameld
$

alwaar zich dan de Satan niet alleen onderde aardfche wysheid verbergt

,

maar ook in andere gaaven der natuur , waar door hy de H. Schrift zoekt

teondermynen, (als ontzag, ootmoedigheid, maatigheid en diergelyke

infehyn,) maar Gods verborgentheid en liefde is niet in haar. Voorts

komt de ondankbaarheid ook uit gebrek van beproevinge, alzoo dat de

een in den anderen de gaave niet erkend, noch [aanmerkt] waar toe

hem zyn naaften gegeeven is , en dienen kan ; of wat iemand voor
openbaaringe , in een byzondere gaave ter openbaaringe , in deeze

tyd der openbaaringe , mogt hebben ; maar dat een ieder vermeetel

op zich zelvenftaat, zeggende: Ik ben verzaadigd , ik heb niemand an-

dersnoodig: 1 Cor.xn- Openb. u.v. 3. Daar van da&n is 'er geen aanwas , en

weinig onderlinge behulpzaamheid en t' zaamenhoudinge in Chriftusj

maar 't is een teeken,dat de Satan onder de plaagen der algerneene verftrik-

kinge , alles zoekt te verbreeken 5 en aldus doet hem de vermeetelheid te

veelente weinig.

Een icgely k beproeve zich , of hy een nieuwe Creatuur in Chriftus is ;

2. Cor. v v. 1 7! en hy beproeve het volgens het nieuwe bewys in hem zel-

ven : Of zy (trekt tot een waarachtige Godvruchtigheid ; tot het verborge

of openb lare bewys ? Want volgens het bewys van binnen, zal hy in de

gemeervfehipzvn vaneenen goeden of quaaden Geeft. Het Euangelium is

een boodfehapvan de gemeenfehap met God (den Vader en den Zoone)
en dat het eeuwige goed zich aan allen, die hetbegeeren , wil meededee-

len: Hier ontrenr moeren wy ons alle beproeven, wat wy volgens deeze

boodfehap ,' berofte en verkondiginge zyn en bezitten? Naamelykuitde

kracht ën deri Geeft; enniet, daar Gods Ryk niet in kracht en Geeft

is,, dat niet in woorden en geveinftheid beftaar. Rom. xiv. v. 17. 1 Cor.

1. v. X4- -rv. V. -ly. io.

Die den naam des Heeren noemd, beproeve zich , of hy hem in den

Geeft noemd ? Noemd hy hem in den Geeft ; zo zal hy afwyken van de

ongerechtigheid; en de Heerezal hem volgens dien Geeft kennen, waar

in hy hem noemd : zTim. n. v. 19. anderzins zal hy in de openbaa-*.

ringe fpreeken : gaat van my , ik en hebbe u noch niet gekend , Mattb. \n.

V.-2-]-

Althans is de tyd gekoomen , waar in het geheimenis der boosheid ge-

openbaard werd , 't welk de beproevinge achter de bank geworpen

heeft. Derhalven is nu vooralle dingen noodig, de beproevinge weeder

aan 't licht te zoeken; opdat men door de zelve erkennen mag , of men
in een waarachtige of valfche Godzaaligheid ftaat; in een verborge of

open-
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openbaare boosheid? en na deeze beproevinge volgd dan de boete van

weegen de huichelarye , van weegen de verborge of openbaare boos-

heid.

Alhier merkt op alle die geene , die zeggen $ wanneer ik 't een of 't an-

der niet en weet , zo behoeve ik 't niet te verantwoorden. Voeg daar by,

dat ey een Chriften zyt , volgens uwe werken : Echter zal u de Heere

na die zelve niet kennen , maar na de beproevinge.

De eene geloovige kan wel aan den anderen nietgeeven, maar noch-

tans wel by het geevenChrifti behulpzaam zyn, en volgens de beproe-

vinge, hem tot erinneringe dienen, of hy iets heeft , of niets? En indien

hy moogelyk niets [goeds] hadde , [kan hy hem aanmaanen] dathy

zich by tyds voorzie , en met de wyze maagden daar natrachte, en
zich met de dwaaze, niet zo lang verzuime , dat de deure der genaade

voor hem geflooten werd : Matth. xxv. v. 10. Doch indien hy iets

heeft , dat hy daar meede woekere , enaanwaflè ,• op dat hy zichvol-

maaktelyk met de uitverkoorene verheugen , en God danken mogt met een

goed geweeten $ 't welk is uit een waarachtige verzeekerdheid , en niet uit

een waan-geloove, 't welk zonder beproevinge is, en dienvolgens ook
geen dankzegginge voor God.

Door de beproevinge koomen niet alleen de geloovige eikanderen on-

derling, maar ook God , beter te kennen , insgelyks God of Chriftus hen
j

en alzoo werd het Koninkryke Gods , in hen met gerechtigheid , vree-

de en blydfchap in den H. Geeft meer en meer openbaar ; zoo dat zy wee-
ten, wat God hen in Chriftusgegeeven heeft, en dat zy Gode eigen zyn
in Chriftus, aan wien zy zich ook , na een ernftige beproevinge daagelyks

zullen overgeeven.

Hier volgt nu hehóptelyk , dat de beproevinge een bevel van Chriftus is.

De Natuur brengt niet alleen de beproevinge mer zich j naamelyk

de Natuur in alle leevendige fchepzelen (terwyl niet een ieder zonder

onderfcheid alles aanneemt ) en overzulks ook in de kinderen Gods , daar

de nieuwe menfch in 't harte zyne liefde , luft
t
begeerte , wille en wysheid

heeft &c. Maar de beproevinge is ook van God bevoolen , en de H. Geeft

vermaand in zyne dienaaren daartoe om veeier reedenen wille en haare

grooten nuttigheid. Ten eerften , op dat Gods werk in ons bekend vver-

de,en men hem daar voor looven en pryzen mogt. Verders om onze goede
geweeten en verzeekeringe onzer zaaligheid op te bouwen. Tenderden
om ons in alle deugden te oeffenen. Ten vierden vooral om onszelven

te kennen , en ons te roepen tot het gebed e. z. v. Jefus Chriftus de Heere

fpreekt tot de Pharifeen en Schriftgeleerden Matt. xvi. v. 3 . Gy geveinsde

de geftalte des Heemels weet gy wel te onderfcheiden, kunt gy dan ook
dVteekenen dezer tyden niet beproeven en onderfcheiden. De Satan

oeffend het vleefch na de beproevinge en verkiezinge der aardfche dingen

en gaaven, om zyn luft enkortswyl daar in te bedryven, doch hy belet

aan de beproevinge der geeftelyke dingen , en verhinderd alzoo de luft

,

de wille en de geneugte in de handelingen van Gods Koningryk : Wy
zouden uit de teeken onzes tyds , ook wel oordeelen kunnen , wat het

voor een tyd was.

De Wyfte in de weereld , en ook de Leeraars der Volkeren, zyn voor

God de grootfte zotten 5 ( volgens het zeggen en bewys van óen Heere

Chriftus:) Want hun ontbreekt niet alleen de rechte wysheid , maar

zy verachten ook haare oefïeningc en vermaakelykheid. Zy ziften mug-
ge»
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gen in hunne oefteninge , en flikken Kameelen door , door 't verwaar-

loozenderbeproevinge. Mattb.xxin.v. %\. Zy beproeven niet wat goed

voor hunne ziele , noch wat het goed des eeuwigen leevens is $ maar

gaan veel met het tydlyke om , daar zyn zy liftig en lchrander ge-

noeg in , en gaan in hun aart de kinderen des lichts te booven. /.mc.xvi.

v. 8.

Indien de Leeraars en Toehoorders door de beproevinge waarnaamen ,

wat in en ontrent hen zich vertoonde , zy zouden zich niet zoo vermee-

tel voor Gods Ryk ofKerke uit geeven. Uit het gebrek van 't bewys der

kracht ende des Geeftes zouden zy hunne armoede gewaar werden , en

dat zy niet het volk \vaaren,dat God in Geeft en waarheid diend: doch de

Egyptifche duifterniflen zouden zy wel in en by hen verneemen , en dien-

volgens ook het geeftelyke Sodoma en Egypten. ick Boek Mof. x. Opcnb.

xi. v. 8. Wie beproeft het licht in zich ? Vernuft en aardfche geneegent-

heeden [vind men] genoeg. Wiefmaakt hetopwaaken? alles is door-

gaans in flaap. Waar beproeft men , of hetryptotdenOogftis? 't Is

winter weeder. Wie brengt waarachtige vruchten der boete voort ? De
byl is aan den wortel des booms gelegt. Matth. m.v. 10. Vloek en plaa-

gen zyn by diegeene, die genaade en zeegen uitroepen. Malach.u.v. 2.

Wil men het dan niet beproeven>By Gods kinderen is over al een verbor-

gen licht in haare herren , daarChriftus woont, zyinhem, enhyin
haar.

De H. Paulus fpreekt Rom.xii. v. 2. Dat wy veranderd zullen werden ,

door de vernieuwinge onzes gemoeds ( naamelyk , volgens de verlich-

tinge des zelven ) op dat wy beproeven moogen , welke de goede , wel-

behaagelyke en volmaakte wille Gods zy.

(1 ) Wy moeten beproeven.ofonze gemoed vernieuwt is : Wy moeten
't niet maar ter loop beproeven , of alleen na-leezen in de H. Schrift

, ge-

lyk de Pharizeen en Schriftgeleerden 5 maarwy moeten 't door endoor
zoeken in den Geeft Chrifti ; het wel herkauwen , om met alle Heiligen

te begrypen , welke de breete , langte, diepte en hoogte zy. Eph.uu

v. 18. Gelyk dan de Geeft, die uit God is, inde volmaakte Heiligen, ook
de diepten der Godheid onderzoekt. iCor.u.v. 10. Wy moeten onzen
luft hebben aan de Wet des Heeren : naamelyk in de Wet van den Geeft

des leevens, welke geen einde heeft, maar zich zeer wyduitftrekt; en

zoo veel de luft toeneemt in de zelve , zoo veel neemt men ook toe in

Chriftus. Pf. cxix. Doch hier ontrent zyn thans doorgaans de herten zoo
dik als fineer ,

gelykerwys ter zelver plaatze ftaat.

Beproeven 1 moet na den Geeft en inwendige menfche ge-

Herkauwen j> fchieden , en niet volgens de aardfche gedach-

Klieven der klaauwen j ten ofzinnen.

Beproeven en onderfcheiden , het herkauwen en klaauwen fplyten , is

het teekèn der reine dieren , endit moethettezaamenzyn. 3^ Boek
Mof.xi. De Pharizeen en Schriftgeleerden geeven wel een beproevinge
voor, en ook wel een oefFeninge na de uitwendige zinnen, volgens wel-
ker aanwyzinge een oordeel en onderfcheid by hen is : doch 't fpruit niet

uit een verlicht rein herte , noch uit een luft in den Geeft , daarom is het

onrein. De H. Schrift hebben en bedenken zy wel,en betrachten ze,doch
volgens de kracht der aardfche zinnen, hierom kunnen zy geeftelyke zaa-

ken geenzins geeftelyk oordeelen 5 zy hangen met het onreine dier , dat

van der aarden is, aandatgeene, dat ingelykenifleis.

By zommige is wel een wandel, die in fchynnaeenengeeftelykenge-
II. Deel. ff lykt
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iykc , door dien zy zich uitterlyk alzoo aanftellen : maar ontrent de in-

wendige veranderinge , zyn ze zonder een rein herteen geeft $ en vol-

gens de onreine dieren ( terwyl ook eenige niet het minfte teeken noch

van't herkauwen,noch van't klaauwen fplyten hebben") zyn ze de naamen

des Beefts van der aarden , het welk twee hoornen heeft na de gelyke-

niffe des Lams , naamelyk een vertooninge eens Chriftendoms. Openb.

xxi. v. n. De Geeft des Geloofs alleen heeft het beproeven en onder-

scheiden te zaamen , als ook den wandel in den Geeft, i Cor. xi. 9.

Tot de beproevinge vermaand de H. Geeft in Paulus zeer ernftig. 1 Cor.

xi. v. zq. en x Cor. xui. v. 5. en wil, dat men zonder dezelve met eikan-

deren het brood niet zalbreeken, en betuigt ook aldaar aan die van Corin-

the , dat zy het Nachtmaal des Heeren niet hadden gehouden , om dat zy

het zonder beproevinge en onderfcheidinge hielden. Weshalven ook by-

zondereoordeelen Gods over zommigeuitgevoertzyn , die een gemeen-

fchap met de heiligen en reinen, zonder de beproevinge van hen zelven

voor «aaven , en alzoo in die Gemeenten infloopen , in welke God Op-

ziender (*) was , als binnen ofin en onder de waarachtige Gemeenten,

volgens de gemeenfchap zyns Geeftes in haar. 1 Cor. xiv. v. 2.5. Betracht

het voorbeeld ( ofde Figuur ) in de Wet, alwaar de onreine en onbefnee-

dene het Paafchlam niet meedeeeten mochten. En x Cw. xiu. v. 5. drukt

Paulus noch duidelyker uit , wat men daagelyks behoorde te beproeven,

en in 't byzonder ontrent de gemeenfchap , alwaar hy fpreekt : (t) on-

derzoekt u zelven , beproeft u zelven of gy in 't geloove zyt , ofjefus

Chriftus in u is (als door het waarachtige geloove , *t welkin'therte

woonende en ingewortelt is ) en byaldiengyu niet beproeven kondet,

zoo waart gy verworpen , en dienvolgens onder 't oordeel , en geenzins.

onder de genaade , noch onder des zelfs bewys begreepen.

r*) Op wat wyze hy een icherpOpzienderis, lees Hebr. 11. v. 6*. n-
(t) Eph.w.v.16.17. Hy is in 't Geloove, het welk hy ook werkr. Col-

Ut, v. 1 1.

Deeze zelve vlytige Apoftel Gods vermaant den Galaaten , HoofJ^. v.

v . e. 19. xi. dat een iegelyk zyn werk beproeven zoude j ofhy naame-

lyk een goed werk in Chriftus is tot goede werken? Epb.u.v.8. Tot den
Theffalonicenzen fpreekt de H. Paulus, 1 Thcff.v.v. 19. datzydegee-

ften zouden beproeven en niet dempen. Deeze nu daar en teegen dem-
pen en bluffchen ze uit : Ten eerften , die de gaave des H. Geeftsniec

naarftig in hun beproeven , en na de beproevinge , van de natuurlyke

eaaven niet onderfcheiden , noch dezelve opwekken 5 iTim.iv.v. 14.

%Tim. i.v.6. Voorts , ten IL ook die geene , die de gaaven en de ge-

naade des Geeftes in hen zelven gantfch uit niet willen kennen ( zoo als

zy gekent willen zyn , ook niet na de aller kleinfte maate ) maar dezelve

in zich door onachtzaamheid en ongeloovekoomen te verftooren. Ten
III. die de gaave der genaade in anderen niet erkennen , de openbaarin-

ge der zelve verhinderen , en haaren dienft niet alleen verwerpen , maar
ook anderen daar van afhouden , op dat zy dezelve nietaanneemen,

noch erkennen zouden. Enten IV. inzonderheid die geene, die vervol-

ginge teegens de zulke aanrechten , dewelke de genaade der openbaarin-

ge voort brengen , naamelyk de openbaaringe des geheimniflès der god-

zaaligheid ende der boosheid. De H. Johannes gebied ook, dat men de

geeften beproeven zal, ijoh.iv.v. 1. of zy uit God zyn of niet? het

welk men nu beproeven kan uit de vruchten des Geeftes, Gal.v.v.iz.

1 van
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van welke de voornaamfte is de liefde Chrifti, endaar na die der meede--

leeden in Chriftus, jaookdervyandcn, en hier na ook, wanneermen
Chriftus eert en verheerlykr , zyn Perzoon nier verdeeld , zooalshy
nu in de heerlykheidzyns Vaders is, deeerftegeboortemtden dooden
voleindigt zynde, Joh. xv. \G \ Joh. iv. Aan den geeft der openb.urin-
ge kent men de kinderen des lichts , dien Paulus aandie van Ephefen coe-
wenfcht Eph. i. v. 17. en neevens de goddelyke wysheid der genaade.

pf.
li.v. «i- 2.0.

* „r j 1 S
den geeft: ) ,. , f reimgheid.

Wandelen in < . ,
&

c , > toond < ? . , .

,

vv
^ tvleefch

f } onreimgheid.

De Geeft des Zoons Gods in ons, die ons getuigeniffè geeft, dat wy
kinderen Gods zyn, Rom.v.v. 16. GjI.ivv. i. 3. 6. kan ons hier van ook
getuigeniffè geeven , als meede van die geene die uit God getuigen en

fpreeken. De geeft der weereld daar èfi-teegéa , zooalshy na zyn ge-

meenfehap is , alzoo maakt hy affchuwelyk alles, wat na de gemeenfehap

des H. Geefts is ,• hy maakt , dat men zyne Gemeenten or Leeden en

Meede-genooten aanneemt , zoo als zy in zyn Ryk zyn, enzynRyk
in haar is, en hy zich in haar vertoond. Hvdryft heeden ten daage onder

veelerhande naamen , Pharizeen en Schriftgeleerden aan te neemen , die

een beeld of ichyn draaien , als of het van Chriftus was, volgens de

twee hoornen rta de gélyfceftifle des Lams Chrifti. Openb xvx.v. 1 1.

\Vy kunnen ons met dejooien , weegensonzehuicheiaryegeenzins

verontfchuldigen , dat zy alle het uitwendige gedaan hebben ( of zy
fchoon niet alle , maar alleen weinige onder ons, geeftelyk mochten

zyn:) aangezien zy alteen een figuurlyk-( of verbeeldend) Ifraelwaa-

ren , een uïtterlyk vol k , het welke dat geene in 't verborgen verbeelde

,

't welk nu geopenbaart is , en noch daar noch elders, maar in geeft en

waarheid God dienen zoude en moefte, (*) gelykerwysdeHeere, (uit

en in wien zy alle zyn moeten) toen hy inden vleefche geopenbaart

was , fpreekt , Joh. w.v. 23. en een fcherp Opziender is ontrent zyn

volk , dat zelve in hem is , als in den Waarachtigen. Hy ziet op de

vruchten zyns geeftes , en na hem die het licht is in allen. Joh. xv. v. z.

Hebr. 11. v. 4. xn. v. 14. aldaar moet in alles beproevinge zyn. 1 Cor.n.

v. 28. x Cor. kin, v. 5.

(*) 't En geld heeden niét wat gifteren gegolden heefr, wanneer noch

het geheimnis verflooten , en hetde tydder onweetenheid was. Hand.

xvn. v. \o.

Alle , die kinderen der openbaaringe geweeft zyn , kinderen, naame-

lyk , na de geeft en na de waarheid , en die zich na den geeft en na de

waarheid (in den tyd der openbaaringe) openbaarden j die zelve zyn

in de verborgentheid der liefde gebleeven, (*) als daar in, naamelykin

Chriftus , voorzien zynde $ daar alles, wat in het voorbeeld te kennen

is gegeeven , na den geeft en nade waarheid in Chriftus is , en wat noch

op heeden niet na den geeft en de waarheid in Chriftus is, noch werd
j

dat is niets voor God , en geenzins na de verborgentheid zyns welbehaa-1

gens in Chriftus : en gemerkt het niets is na de verborgentheid zyns wel-

behaagens , zoo is het verworpen en onder het oordeel, als iets dat tee-

gens zynen wille , en het geheimnis zyns welbehaagens is, en behoort toC

het geheimnis der boosheid , welke onder eenen Chriftelyken fchyn

( of onder het Beeft , 't welk twee hoornen na de gelykenifïe des Lams
heeft) lang verhoolen en verborgen geweeft is. Doch dit zal nu

uitgemonftert of uitgeworpen werden , als niet onder het meet-fnoer

ff 2, be~
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begreepen zynde , waar meede de Tempel Gods gemeeten is , en
.,

die daar in na geeft en waarheid , of na de gemeenschap des geefts

der waarheid , aanbidden in waarachtige heiliginge. Openb. x. v. 7. xi.

v. 1 1. 13.

Hier zalmen nu uit en niet in gaan, onderde plaagen Apoc.xm.v.'è.

Dusdaanige huichel-Chriftenen is men fchuldig te openbaaren , wanneer

de tyd der Openbaaringe verfcheenen is, en men zal zegeenzins voor

Gods Tempel en Kerke erkennen, noch zich met hen vermengen 5 want

zy zy 11 in den ban , een toegeflooten huis vol melaatsheid ; 3 <fc Boek Mof.

c.xiu. en xvi. ^38. En zulks zullen de kinderen Gods betuigen door haare

afzonderinge , het zelve een tyd lang (laan laatende , op dat de huiche-

laars (t) bekent moogen werden : waar van zy deftige figuuren en voor-

beelden in de Wet en de Propheeten hebben , en alzo© getuigeniflen ge-

noeg om zich 'er een tyd lang van af te houden.

(*) 't Is iet^anders voor den tyd der Openbaaringe, en iets anders daar

na 5 alhier geld het volk , dat na de Openbaaringe een volk is, niet dat

het na de gelykeniffe een volk zyn wil j want de oordeelen volgen de
openbaaringe , en 't is alles onder het oordeel wat teegens de openbaarin-

ge, en niet na den geeft en der waarheid is. Wat zyn althans de Jooden,

die den geeft en de waarheid verworpen hebben , en niet volgens dezelve

zyn.fchoon zy ook wel eertyds een volk waaren enz. 't Is of 'er niets was,

als aanwyzingen van Gods gramfchap, gelykweleer over de Jooden , in

den afval over den Tempel en de uitwendige dienften en handelingen ; al-

waar nochtans , (gelyk booven vermeld is) de openbaaringe niet alzoo

was , en de openbaaringe eenen ernftigen yver meede bracht. Alle de
Chriftenen, die alleen een gelykeniffe zyn na de twee hoornen , zyn ge-

lyk als de Sodomyten en Egyptenaaren. 0penb.x.v.7,\i.v. 11. 13. Van
wien de Gezantea Gods , als Engelen, [demenfchen] zouden uit- en

niet in-voeren , en dienvolgens niet in den Tempel onder de zeeven plaa-

gen , niet in den Tempel, Openb. xv. 16. Zy zyn alle als Kain , Efauen

Ifmaël , daar zy op 't befte zyn
5
ja gelyk als thans de verworpene Joo-

den , die zonder beproevinge zyn , zonder geeftelyk oordeel en onder-

fcheid , en alles wat zy in gelykeniffe doen ofgebruiken, is voor God
gelyk een Kains werk , zy moogen daar ontrent zoo yverig en naarftig

zyn , of daar aan vaft kleeven als zy willen.

(1) 't Is den aart der huichelaaren, van den beginne der weereld, aan

de huichelarye vaft te kleeven , en zich volgens dezelve voort te trekken.

Hoeren en Hoereerders zyn althans onder een en 't zelve oordeel , de
Afgooden-dienaaren en de Afgoderye 5 of fchoon men noch zooveel
fpreekt , van 't geene God of de HeereChriftusenzyneApoftelenmet
onderfcheid bevoolen hebben , zonder 't welke niets bevoolen is 5 'ten

zy dan dat het met onderfcheid , na de beproevinge, naamelyk volgens

den geeft en de waarheid gefchiede. Alles isheedensdaagsgelykalsde

Tempel , de Offerhanden , Befnydenifle en Feeftdaagen , onder het volk

des Wets , dat verworpen is. God heeft in 't N. Teftament geeft en waar-

heid bevoolen , en de geeft en waarheid is de Wet , en hetnoodigfle, ja

het eenige noodige in 't N. Teftament 5 een iegelyk die dit verwaarlooft

,

flikt met de Pharizeen Kameelen door en zift de muggen uit. Matth.tu.

vers x^.

De Jooden wilden zich met nabootzen verbeeteren , als hen hunne

ftrafte wierd aangekondigt ten tyde der Propheeten , en zich alzoo met
lapperye rechtvaardigen. En dit zelve doen ook de heedensdaagfche Chri-

fte-
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ftenen doorgaans , daar nochtans God niet yvert om dar geene, 'twtlk
uitwendig , na 't geene , dat maar in gelykenifle was , niet gedaan is ; maar
om dat men het zelve zonder beproevinge en zonder onderfcheid gedaan
heeft, en hem daar beneevens heeft verwaarJooft. Wy zouden noch wel
een meenigte getuigen van de beproevinge kunnen vinden, doch 't is by
deeze onze voorgenoome beknoptheid genoeg. De Pharizeen en Schrift-

geleerden in't O. Teftament , hebben zoo zwaaren ooxdeel niet op hen
gelaaden , als de heedensdaagfche 5 die wel dat geene, 't welk in gelyke-
nifle was , verheften ofdaar toe vermaanden , en zich daardoor op hiel-

den , en ook zoo wel als deeze in den tyd der openbaaringe , daardoor
de zoodaanige quaamen te verwarren , die den geeft: en de waarheid alreeds

erkend en aangenoomen hadden ; waar van in de Brieven van Paulus en de
Handelingen der Apoftelen te leezen is

5
ja zy waaren maar dienaars van

eenen figuurlyken Stoel [of voorbeelden Godsdienft] en ook daaruit

ontfprooten. Doch deeze [heedensdaagfche] willen dienaaren des N.
Teüaments zy n , en zouden wel zoo veel uit de Letter des N. Teftaments

weeten kunnen , dat onze gebaarden en ceremoniën den Chriftenen niet

gebooden zyn , noch dat geene, 't welk maar gelykeniflen en teekenen

zyn, zoo zeer bevoolen is te onderhouden , als welden geeft en de waar-

heid , dat alleen het geloove geld, 't welk door de liefde werkende is 5 dat

de befnydenifle is de voorhuid, zonder die in den geeft gefchied 5 dat Chri-

ftus alles in allen is $ en dat ze alle in hem volgens de beproevinge zyn
moeten, enz.

Het geene , zeg ik , dat onze Pharizeen en Schriftgeleerden dryven

[of beweeren] is een veel grooter zonde, en een veel zwaarder gerechte

en oordeel [onderworpen] onder de zeeven plaagen. Zyzyn (*) met
hunne Gemeenten de vyfdwaaze maagden , die zich verzuimen , ontrent

de twee hoornen in de gelykenifle des Lams, en des zelfs zeeven oogen

en hoornen des H. Geeftes niet achten, dien nochtans de olie in de lam-

pen en het verlichten toekomt. Mattb. xxv. v. 8. Openb. ïv. v. ƒ. v. v. 6.

Zy zyn ook die dienftknecht , die niet en woekert metdegaavederH.
Schrift , en die den Geeft der openbaaringe verachten, door welken het

woekeren gefchied , als ook het voortbrengen van oude en nieuwe din-

gen uit den fchat des herten, waarin Chriftus het Lichtende zyn Geeft

is ; Mattb. xm. v. 2.5. en aldus na het woekeren is het oeffenen en beproe-

ven, naamelyk wat men uit God is en heeft in Chriftus, en hoe veel men
daar door heeft toegenoomen , van geloove tot geloove , van ken-

niffe totkenniffe , en van liefde tot liefde. Epb. 111. v. 16-19. Zywaanen,
dat zy iets hebben , om dat zy de H. Schrift weeten ; doch zy hebben

oor God niet met allen, en als zy dood zyn, zoo valt hun dood-geloo-

ve in duigen : en aldus werd hen , zoo wel hier noch in dit leeven , als

hier namaals , ontnoomen, dat zy hebben. Mattb. xxv. v. 19.

(*) O', wat eenfwaar geween en na berouw zal hen over koomen, en

hunner aller weenen zal zyn , gelyk dat van hfau. Hebr. xn. v. 16. 17.

't Geene (t) zy meenen , dat zy hebben, zal niet met al weezen;
fchoon het wel iets was , indien zy woekerden oftoenaamen in den Geeft.

Wyleezenin de Kerkelyke Hiftorie : na dat de geweldige betooninge

der kracht ende des Geeftes wat geweeken was, en de aanvangende ge-

loovige, die weltendeele van waarachtige geloovige Ouders gebooren

waaren, en de geeftelykeoeffeningen reeds lief hadden, echter niet zoo-

daanige krachtige bewyzen in zich vonden,zoo dat zyvan hun heemelfche

beroep , ofde nieuwe geboorte niet zeeker waaren , noch ook de dienaaren

ff 3 des
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des Geeftes hen daar van verzeekeren konden, gelyk te vooren de Apofte-

len volgens het bewys in hunnen tyd , of dat zy zich alzoo in Chriftus

niet beproeven konden,en in het geeftelyk oordeel en onderfcheid niet al-

zoo geoefFend waaren j dat die zelve voor God vreesachtig zyn geweeft,

en zich geichaamt hebben, zich onderde Gemeente Gods te mengen,
met hen [de rechtgeloovige] de hooge geheimenifTen te genieten of

de Sacramenten te gebruiken $ alzoo dat treffelyke perzoonen met den

Doop hebben ftil geftaan , en ook zich tot het brood breeken onwaardig

geacht , *• onder welke veele , zonderden uitvvendigen Doop en 't Brood-

breeken, martelaaren zyn geworden. Hier van zyn ook voorbeelden 1 Con

xv. v. x9- die ongedoopt , en echter als liefhebbers Chrifti geftorven zyn*

De Apoftelen zyn geenzins zoo gereed gevveeft met het aanneemen Hoe
wel zy aan die geene , die volgens de byzondere betooninge der kracht en-

de des geeftes in hunnen tyd zich openbaarden , het ongewoone geloove

aannaamen, en de Sacramenten begeerden, de zelve niet af en floegen

;

echter vermaanden zy hen daar beneevens wel ernftig , dar zy zich wel be-

proeven zouden, ofzyook in het waarachtige geloove ftonden. Handel.

vin. v. 37- *•

(t). De Godvruchtige wachten zich voor huichelarye; doch de licht-

vaardige dryven daartoe aan, en richten de zelve op met geweld.

*. Lees , op wat wyze Paulus vermaand , dat men zich beproeven

zal , ofmen in 't geloove ftaat ? Ook zyn de Kloofters opgekoomen onder

de Godvreezende, om ineen byzondere afgelcheidenheid te zyn, als

de gemeene Kerke van tyd tot tyd verdachrig ( of verbafterd ) was ge-

worden , 1 dewelke althans geopenbaard is. Wat zal men dan heedendaagg

doen? Kier daar ingaan. Openb. xv. v. 8. maar daaruit. Openb. xvui. i>. 4.

Waar heen zal men zich nubegeeven , als men uit gaat ? Inde woefty-

ne met de vrouwe, die gebaard heeft, klaagen (niet lichtvaardig zyn,
maar niet met al willen weezen ) de verwoeftinge bekennen en bevveenen.

Klaagl. Jerem. doorgaans. Openb. xn. v. 6. Naademaal dan de eerde Chriftener»

zoo zorgvuldig zyn geweeft en de Oordeelen Gods , volgens welke hy
zich in de Gemeente der Heyligen vertoonde , ontweeken hebben :

waarom zouden wy dan in onzen tyd , onder de zeeven plaagen en de

groote oordeelen ,
*. zoo vermeetel zyn van in den tempel te gaan $ of

met zulk een ftout voorhoofd met de ingebeelde twee hoornen, die al-

leenlyk na de gelykeniffe des Lams zyn , onze hoofd opfteeken 5 doordien

immers al het uitterlyke werk, zonder de beproevinge in Chriftus niet

dan huichelarye is.

*. Het toegeflootenhuis, 't welk melaats is-, doet men voordezeeU

ven daagen , noch onbezien niet open. De zeeven daagen bereekenen

ook in 't gros de rechte en genoegzaame beproevinge in 't licht. 3 B. Mof.

c. xiu. v. 1 4. Openb. xvm. v. 1 5.

Wy hooren wel onder alle Se&en vanden Afval fpreeken, en van den

flryd ontrent deeze twee hoornen na de gelykenifTe, (waar door echter,

den Afval meerendeels gefchied en de huichelarye opgerecht is ) dat de

een den anderen daar by vonnift enoordeeld, doch zich zelven weinig

onderzoekt . ofzy in de gemeenfchap der zeeven hoornen des Lams zyn ?

Een ieder wil onder het Beeld zyn , dat na zulk een inbeeldingeis, en

wil macht hebben om te koopen en teverkoopen. Een ieder wil zynen

naam behouden , ofden naam eens Chriftens hebben, volgens het goed-

dunken zyner aardfche zinnen : en daar van daan zyn de naamen des

Beefts , naamelyk des aardfchen vernufts , van der aarden, ontrent de

H. Schrif-
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H. Schriften. Openb- xm.v. i-'i. 't Is dienvolgens dan geen wonder , dan

'er zo veele onder de plaagen t van het geeftelyk Egypren begreepen zyn

,

en met hen [de geeftclyke Egyptenaaren ] in de roodeZeekoomen te

verdrinken , naamelyk in den valfchenyverteegens dezoodaanige, die

van hen, ofvandefchynheiligheidzynuirgegaan. De arbeid aller Seden
is maar om geveinftheidtebedryven, en by haar te behouden; men mag
dan in Chriftus zyn of nier. Ook willen zy de Vrouwe in de woeftyne nier.

met vreede laaten. Openb. xii. v. 6. Ifrael , toen het uit Egypten trok , moeft

voor aan in de woeftyne Haan blyven, de Wetonrfangenenniettehaa-
ftiir voort trekken ; overweeg detze verborgentheid. *

t De oorzaak van alle plaagen.

* Het geeftelyk oordeel en onderfcheid brengt daardoor.

De Kinderen Ifraels , als zy uit Babel vertrokken, naamenzeerern-

ftig de beproevinge voor de hand, wilden met de Samaritaanen niet bou-

wen, en onderzochten welke vreemden waaren, en niet uit Ifrael hun oor-

fprong hadden. Zy zonderden de vreemde vrouwen en kinderen van zich

af, enz. uir een zorgeengoddelykevreeze; op dat zy de misdaadenen
onachtzaamheid hunner vaderen niet quaamen te vernieuwen, noch an-

dermaal in de ftraffe en 't oordeel Gods mochten vallen: ziet hier van

E/ra en Nebemij. Wat doen echter de Babylonifche Chriftenen , Openb.

xiv. v. i<).i6. onder eenen afval , die zeer veel zwaarder is, als die in

't O. Teftament was ? Zy willen zich nietleerenfchaamen, noch God
vreezen, de vreemde plantingen ,

* kinderen en vrouwen, (Kerken en

Gemeenten) niet laaten vaaren , noch zich niet ernftig beproeven, ge-

lyk het N. Teftament inzondetheid komt te eiiTchen ; als het welkeen
vernieuwinge na den geeft en in der waarheid vorderd. Jerufalem werd
met lantaarnen gezocht; Zepb.i.v. ïz. God wil kinderen des lichts

hebben, doorzoek hier van de H. Schrift. Dat de Kerke, enalzooon?e
tyd,. Babel is, leeft Openb. xiv. 15. 1 6.

* Matth.xv. Lees, van de vreemde planten der kinderen.

Paulus 1 Cor. i.v. 14. * danktGod, dat hy weinig menfehen gedoopc

heeft, en zegt, dat God hem niet gezonden hadde om te doopen , maar

om het Euangelium te verkondigen , en wel , volgens het bewys der

kracht ende desgeeftes, waar in ook het Koninkryke Gods, 't welk de

Apoftelen verkondigden , beftond , en niet in uitwendige woorden

:

1 Cor. i.v. 18. iv. v. io. Zoo uittermaaten voorzichtig en God-vreezende

was Paulus, ook zelfs in dien tyd.die nochtans veel ryker van genaade was,

als de onze is , naamelyk in de betooninge van den geeft en de kracht der

genaade. Hy beflootby zich , geene vreemden in het Huis Gods re

brengen (het welk de verzaamelde Gemeente in den H. Geeft was)
maar~ wat in den geeft befneeden en geheiligt was , wat zich zelven

beproeven en onderfcheiden , of geeftelyke zaaken geeftelyk oor-

deelen konde. Waar van hy in zyne Brieven dikwils gewag maakt,

dewelke gefchreeven zyn aan de gemeenfehappen in den H. Geeft,

onder welke eenige ttaag geworden , eenige door den Satan bekroopen

waaren , en ook anderzins de verborgentheid des Afvals zich vertoon-

de , inzonderheid meede ontrent den uitterlyken Doop en hetBtood-
breeken.

* Paulus was nochtans in zyn beroep nier minder, als de andere Apo-
ftelen ; hy hadde eeven gelyke macht , in welke hy 'er ook zommige
doopte.

f Hy hadde de zulke , die hy beftrafte , nieralzoo in den beginne

ge-
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gekent , maar volgens eenandere vertooningeaangenoomen. Vreesde

nu Paulus voor den afval , als meede voor hec misbruik , en 't inbreeken

van hec geheimnis der boosheid 5 'c welk hy ook in den geeft met Johan-

nes klaarder als de andere Apoftelen heeft gezien en daar voor gewaar-

fchouwt : C ge tyk hy ook zelve daar ontrent gewaarfchouwt is geweeft )

wat behoorden wy dan te doen ? terwyl den Afval nu in de openbaaringe

en zoo handraftelyk is , dat men den gruwel met de oogen , ooren en uit-

terlyke zinnen kan gewaar werden , als men maat de H. Schrift met een

weinig aandacht leeft , en het eerfteChriftendom overweegt. Doch 't is

voor een doof mans deur geklopt.

Weinige willen gewaarfchouwt , een iegelyk wil een Chriften zonder

beproevinge zyn 5 daar is geen onderfcheidinge na degeeftelykegaavej

weshalven dusdaanige verwarringen en verwoeftingen ook daagelyks toe-

neemen. 't Is alles vol plaagen van het geeftelykEgypten, * alwaar een

ieder met geweld maar ingaan en weinige uitgaan willen. Een ieder wil

met 'er haauweeder rein en zuiver zyn ; 't is echter niet dan huichelarye,

't welk andere insgelyks tot huichelaaren maakt , en zulks is den Afval.

Schaam u , gy dochter van Babel.

* De oorzaake aller plaagen is, dat men niet uitgaan wil, noch uitgaan

wil laaten , ziet ExoJ. 111. tot xiv.

Doch aan den Heerezyndeleevendigefteenenindeverftrooyingebe-

voolen , die dezelve nochtans in hem , ofinde verborgentheidverzaa-

melt heeft , enzeookin'tkorteopenbaaren wil , volgens een krachtige

betooninge des geefts der openbaaringe in hen , daar toe hy ook aireede

eenen aanvang gemaakt heeft , en volgens de beproevinge eenen grond in

zommige gelegt , naamelyk van den tempel , daar echter noch niemand

onder de plaagen kan ingaan , voor al eer zy geeindigt zyn. Openb. xv. v. 8.

Het zyn fleenen des Tempels , echter voor ons noch niet te zaamenge-
draagen , dat men daar zoude kunnen ingaan, ofdat ze een huis zouden
vertoonen enz. De Tempel van de Arke der getuigeniffe , die inden

Heemel reeds geopent is , * zyn de geloovige.in dewelke het getuigeniffe

Jefu, naamelyk de geeft der openbaaringe, zich vertoont : dochzymoe-
ten onder de plaagen geduld hebben , debouwftaatftilen werd verhin-

dert , gelyk by de figuur des Tempels , die ten tweedenmaalopgebouwt
wierd , (als in een voorbeeld ) rezienis$ alwaar de Jooden, die inden
beginne uit Babel waaren uitgegaan , met de timmeringe niet konden
voort koomen , echter ook niet weeder te rugge na Babel keerden , noch
dezelve lichtvaardig fteeken lieten : En gelykerwys de Satan aldaar aller-

hande quaad ofbeletzelen daar tuftchen wierp , in de huichelaaren $ alzoo

ook noch heedensdaags , nu de huichelarye de overhand wil hebben , waar

van booven gefprooken is. Maar wymoogen wel toe zien, datwyniec
ftrafwaardig werden , gelyk zommige van diegeene, die hun eigen huis

bouden , zich niets lieten ontbreeken, die zonder bekommeringe of on-

achtzaam waaren, fchoonher Huis Gods noch woeft lag, en alzoo hun-

ne hand zinken lieten tot traagheid $ waar van in de Propheeten , byzon-

derlyk Hagyd 1. gefchreeven ftaat.

* Wanneer wy met Chriflusin het heemelfche weezen verandert zyn ,

als dan hebben wy een openedeure , zyn in den Heemel, en zyn de Arken,

ook de Tempelen,en in ons is lier getuigeniffe des H. Geefts ( die de waar-

heid teegens de leugen betuigt ) als in den Tempel des H. Geefts , die een

geeft der openbaaringe is. Wy moeten ons zelven opbouwen tot een gee-,

Üelyk Huis , tot een^n Tempel in den Heere , t namelykdooronste
oef-
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oefenen in de geeftelyke gaaven, ofdegaavendie van booven afdaalen
,

i Tim. iv. xTim.i. en ons alzoo fchikken en toe leevendige fteenen berei-

den , tot een heilig Priefterdom , om geeftelyke offerhanden te offeren.

Pf.cu. i Pctr. il. Voorts zal de een den anderen behulpzaam zyn met zy-

ne gaave , op datdiedaagelykfcheofferhande , daar Petrus van fpreekt

,

vveeder opgerechc werde , die lang onder de huichelaaren heeft achter de

bank geleegen. Dan. xi. v. i z. Nu de Heere wil dan^ochmaals zyne hand
uitftrekken , gelyk hy in de Propheeten beloofc heeft , en de figuuren

( of voorbeelden ) aanvvyzen. Zyne hand nu is het bewys en het meede-
bewys zyner kracht ende zynes Geeftes.

t De verborgentheid der geheimeniffe. i Pctr. n.

O Heere Jelus Chriftus , betoon u ter rechterhand Gods , alwaar

gy de weezendlyke Tempel van alle de fchatten der Godheid zyt

,

en bewys u alhier in de uwe , als in de leedemaaten des Tempels,
* des ligchaams uwer Gemeente 5 als dan zal hen Jeruzalem te voor-

fchyn koomen , de volkeren zullen toeloopen , en de weereld zal

erkennen, dat gy Heere en God alles in allen bent : Amen , Halle-

lujah

!

* De Leedemaaten alhier verfchynen niet altoos, als een ligchaam der

Gemeente.
De Heere zy myn vreede ende gerechtigheid , hy laate my in

hem overwinnen , door een ftandvaftig geloove , en door alle de

plaagen en oordeelen moedig doordringen. Amen.

Einde van de Swenkfeldifche zaaken,

S. XXV.

L
Kjirelflads Lof , hem Van 'Bncerus en Cafito

gegeeVen.

HOe veel de Gereformeerden in den eerften aanvang van Karel-

ftad gehouden hebben , is , behalven de oirkonden , die men in

de Hiftorie vind , ook uit de volgende Brieven af te neemen , die

Hottingerus uit de eigenhandige fchriften van Bucerus en Capito (die

toenmaals binnen Straatsburg Leeraars waaren) heeft aangetrokken.

Tom. VIII. Hifi. Eccl. p. iv. c. 5. p. zyi. feqq. Alzoo by ons geen

hoope is , om deezen onzen broeder ( Karelftad ) te bezorgen ,

zoo hebben wy goed gevonden , om hem aan u te zenden , als

die een overvloediger oogft bekoomen hebt : „ Derhalven bidden

„ wy u , dat gy hem u laat aanbevoolen zyn , als eenen die niet

„ alleen door 't Kruis wel beproeft is 5 maar wiens leeden en zeeden

„wy ook naauwkeurig onderzocht hebben , dat: wy u onbefchroomt

„durven verzeekeren , dat gy Chrifti eere uittermaaten zult bevorde-

„ren , wanneer gy hem tot een Kerkelyke bedieninge komt te

„ helpen. Hy is voor deezen wel een weinig trots en hoogmoedig

„ geweeft , doordien hy met den allerfierften Luther om en aan taa-

„fel ging, en ook zyne andere zaaken hem wel gelukten 5 het welk

„dien befcheidenen menfche lichtelyk wat hoogmoedig konde maa-

„ ken. Thans is hy door de langduurige vervolgingen en het ver-

„draagen van allerhande zwaare bejeegeningen zoo gedwee en tam

II. Deel. gg ge-
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„geworden , als meede de allérchriüelyklte gevoelens toegeda»*. «

„dat wy zeekerlyk weeten ', dat gy u over hem zult verwonderen

„moeten. Gy behoeft ook niet bevreeft te Zyn , dat hy vreem-

,,de leeringen heeft; want hy ftemt met'ons in alles over een,

„en leert eeven het zelve als wy , oók van den Dótfp. D.a hy (

„van Zurig is weg gereid, zonder u aan te fpreeken ', fchoon hy

„rich'eenige jaaren» aldaar hadde opgehouden-, daar Van zal hy 4

„eene zoodaanige reede zeggen, uit welke gy 'genoegzaam zult

„zien kunnen, dat het niet uit eenigen' afkeer van ü gefchied' is

;

„noch ook, om dat hy het mét een zeékere partye , die toen ter

„ tyd zich.poogde aan 't licht te gëeven , quam te houden Nu twyffe-

„len wy niet, of hy zal niét "'Wéinig toegeneegentheid by ü ontmoe-

ten 5 vermits hy den Befchérmer van het nu nieuwlyks weedér op

„ gegaane Euahgeliüm niet - alleen getröüwelyk byftaat , maar ook

„ v'oornaamelyk' , ( fchoon niet met zoo grodte bedachtzaamheid als

„moed,) dén.g^óndllag van allcbygëloövige , 'naameiyk de dv,aalin-

„ ge 'Ontrent liet Avondmaal -, heeft beginnen te beftryden : En alleen

„hierom heeft hy tot dus verre zoodaanige, dingen ,. en^vel van

,, zyrié 'broederen , ('t wel-k hem het meefi fmerte) moeten lyden,

„dat ze nipt genoegzaam met woorden kunnen uitgedrukt werden.

„ 'GeWifrVfyk » indien wy iemand vriendelyk en met liefde , om i.. hri-

,i"fti wr'ilé , ben oOren op te neerhén , zoo zyn wy het aan hem fchul-

„dig , voornaamelyk te deezer-tyd , en omdat hy vanzboeen tfandr

,,va!tige en ongeveinsde. godvruchtigheid is , door zoo veel kruis en

,', ellende is geöefFeht , '-om Cliriftï
r
wiilè by na Overal verjaagt , en die

„ook van die geene zoo heevig vervolgt en gehaat werd , die an-

„ derzins den naam hebben , -arte of zy zich het meeft om Chriflus

„bemoeiden. Doch hier van heb*ben wyual meer als te veel gefproo-

, ken 5 vermits .gy immers *le allerminfte dienftknechte-n des Chrifte-

„ lyken heirleegers , ik zwyge eenen zoodaanigen , met ongtmeene min-

, zaamheid opneemt en behulpzaam zyt. Van het onzinnig woe-

„ den der Lutheraanen is het onnoodig u iets te fchryven , vermits

„hét de gedachten van alle menlchen te boöven gdat

'

:i-"'ket zal vasn

„ zich zeWen in duigen vallen. -

„Die' op Luchérsigoed-vinden verjaagde Karelftad , ateo-o hy tot

„dus verre de waarheid ontrent het Avondmaal toegedaan is , heeft

„ons zeer wel gevallen , als hy zich eenige daagen by ons op hield.

,', Het fchynt , als of hy vanden ftrenge natuur em inbofft is , echter

„van een goed gemoed , het welk meer op' de ftichtinge ds qp de

„Secten ziet. Ziet , zoo veel kan het lieve kruis te weeg brengen;

„als door het welke hy in Zyn geloove zeer verfterkt te: Alhier is

„geén'hoope , om voor hem een bedieningé tfe bekoomén , dewyl wy
,, reegen woórdig fchier maar eerft eene ftad in hebben; want het

„overige gebied * het welk echter zeer klein is-, hebben wy alreeds

„verzien/ Nu is hét zwaar een huisgezin te onderhouden , wanneer

„de HtiRvader ; geene middelen heeft , om voedzel en allerhande

„ hoód^aakelykheeden te verfchafïèn. Niets zoude men' verders aan

„ hem :; kunnen wenfehen , als den aart en dé zeeden van onze Va-
,,'dêrlahid j welke hy zich bevlytigen moet om aan te neemen. In-

„ditn hy op de een of andere' Hoffteede konde verzorgt werden

,

,; zoo -zoude' hy aldaar fraay leeveh kunnen. Hy is met weinig en een

„ kleintje Vergenoegt. Wy hébben grootelyks' meedely'den mer den

„ menfeh

,
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HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. i 3 y

menfch , alleen weegens de onrechtvaardigheid der Lutheraanen

,

die hem van fchrikkelyke ondeugden betichten ,• na dien zy alle

menfchelyke liefde , ik zvvyge het geloove , waar op zy nochtans

het meefte roem-ttorTen , uit hunne herte zetten : Doch zy zoeken

niets minder te bekoomen als het geloove 5 of dit moed een

geloove heeten , wanneer men de onnoozele mee boosaardige

treeken komt te beleedigen. Ik weet , wat zy van u zonder

fchaamte gaan zeggen , en wat voor fchandelyke dingen Lutber van

ons en Oecolampadius aan onzen Raad gefchreeven heeft , dewelke

hy öok opentlyk tot Marborg van my met alle verzeekeringe be-

tuigt heeft. Dit diend my tot een bewys 5 weshalven ik my door hunne

befchuldigingen geenzins laate beweegen.

EINDE.

R E-





REGISTER
Van alle de merkwaardige Naamcn en zaa-

ken van de XVI. Eeuwe

Het Eer[Ie getal heteekend het Capittel , en het

tweede den Paragraafh.

Bfolutie van leeken gefprooken,

12.15.

verleend zonder beproe-

vinge \6.

Abjjfinifche religie 33.7.

Academiën, ziet ook Univerfiteyten

op nieuw geftigt inde XVar

Eeuw 10.11.

van Luther verworpen

ten uiterften bedorven ibid.

zonder tugt en vromigheid

ibid. §.13.

haar oudeleflen 10.17.

haar regiment §. 18.

of zy nodig en nut zyn , 22.

6. c. 29. II. c. 24. 12.

c. 33. 10.

haar Godgeleerdheid, 9.

7. ir.

haar antwoord 12.35.

Accidens of de erfzonde is z.iet Erfzonde.

Adel ziet Edellieden

Adjaphortjlen welke die zyn, 21.17.

ftryd derzelvec. zó.j.

hunleerini: .8-

over de geleerdheid
3

22.20.

van Luther , de Geeftelykheid

en Ketters, $.21.

vervolging van den zeiven en

befchuldiginge , f. 22.

van de ketter- maakinge en

School- Theologie , ibid.

Alba , den Hertog en zyn wreedheid , 8.17.

Albcrtut, zyn gezangen, H. 34.

Alberttis, de Markgraaf, zynTyrannye,4. 14.

dood, §. 15.

Aartsbiiïchops onthaal van Luther

,

5.28.'

vervolging tegen deLutheraanen

,

20.

Alierheyligfle een tytel van de Luterfche Predi-

kers, 15.6.

AlgemeeneZaWsjntió ziet Zaaligheid,

Almenak^en ftryd waar uitontftaan , 26". 1 1.

Altare werden gebouwd , 1 2. 8.

Altenburgfche Reformatie , 7. 4.

zamenfpraak, 17. 19.

deelenvaoLuther, 5.3.

Amerbachiui zyn afval , 839.
ftryd met de Lutheraanen

,

30.10.

Anterica hoe het Chriftelyk gemorden is, 3 3 . 1 8

.

Heevigheid en Twiftgierig- Ambten door gierigheid verlooren , 1 6. 2.

heid^.9. Amfdorfs hiltorie. 7.6.

godloosheid en argernis
: Heevigheid, 3.1 1.

§. 1 o . 1 1

.

ftryd teegen Luthers fchriften, 5.32.
Adjuti , zyn afval

' zyn leeringe van de goede werken

,

Advocaaten haar godloosheid , i<5. 20. c. 9. 1 2.

onveiiftand en dwaalinge, 5.
1
3.

ftoudheid en onruft,§. 1 3 . en 14.
/oh. Andrea zyn zin en gedrag , 9. 1 o. c. 1 2. 1 8.

c. 18. 19.

tAzgidtus Viterbienfis. 5.2.

tAimulatie der Predikers. 8. 13

?A£pinus zyn ftryd , 3015.
'AEfopus zyn fabelen, in de fchoolen geleerd,

io^>.

Africa , wat, voor Chriftenen daar in , 33.

'7-

Afval van de waarheid. 8.37.

Afgezonderde onder de Vederdoopers ,21.

37-
I

Afgoderjc en , ziet Reliquien beelden

,

Aflaat hoe en van wie eerft begonnen, 1. 12.

vanTezel verkogt, 5.8.

Agricola, zyn leeven, 25.1. ziet Antinomi.

;

Rud. Agricola oordeel over de Lutheranen

,

22.26.

H, C. Agrippa , zyn leevens loop en oordeel

77. Deel.

handeling by de Form. Conc.
18.8.

Hiftorie, leeven en lof, ibid.

§.19.

heevigheid, hovaardy en wel-

luft, c. 18. J8.
1
9. 20. en 2 r.

ftryd met zyn vrienden,//>/^.$.io.

gefchenken wegens De Form.

Conc. %.n.
affcheid uit Saxen, §.22.25.

verdediging van het woekeren

,

c. 30. 17.

Anhaltfche Reformatie , 7.9.
* An-
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AnnasBargMS, 8.28. q
AnnenbergfeKefoximüe, j.z.ea^.

fchoole, 10.3.

kerke, 5. 4. en 7.

Aandien der perfoonen^rt perzoon,

Antichrïjl wie het is , ï 3
.
4. c. 1 4. 4.

Anüdidagma in 't Keutfche , 8.21.

Antinomt waar uit die ontftaan zyn, 25.

en 2.

hunne leeringen, ?• 3*

Toeftemminge van andere , §. 4.

teegenfpraak en voorwerp , §. 5

.

en 6.

ontfchuldigingennayver, §.5.

proces tegen haar en Herroepinge,

«.7.

in Engeland,

Antwrpfe Reformatie, 7.19.

oproer, 8. 10.

Apocryph*, 21.13.

Apologie der Augsburgfe Confeffie, 18. 12.

en IJ.

of'er dwaalingen in zyn, 9.

Aptftel,
Reformateurs werden alzo ge-

naamd, 5. 11. en 22.

Lutherus zelve, ibid.

Apojiolici onder de Weederdoopers,

en 37.

Acjaila, 4.8.

Argula Grumbachinenhaar geleertheid

c.5.18.

Ariamfmus ziet Sociniaanen

,

de Gereformeerden daar meede

befchuldigt, 20.

Arijïotelis Philofophie van Melanchton inge-

voerd, 9.4.en9.c.io.i8.en 19.

van Luther verworpen ibid,

ziet Philofophie,

Arijloteliflogica, <j. 19.

Ethica, §.20.

Armeniers een feóte onder de Grieken , 33.14.

Amfladfch Convent, 3.9.

Arttcuti Vifitatorii , 3 2. 16.

^7«/»»h.j onder de Lutheraanen, 13.7.C. 16. 3.

Augsburgfe Reformatie, 7.14.

Ryksdag, 18- n.
oproer over D. Mylius, 26. 15.

Confeffie ofze dwaald , §. 9.

derzelve Hiftorie en lof,

§.11.12.

verandering
, §.

13.14.

verltand na de

letter, §. 14.

Auguftus Keurvorft,

Coadjutor totMerfeburg,4. 3.

neemt Gotha in, §. \6.

toeltand van zyn regeeringe,

3*
"

S T E
Avondmaalt

4-

R.

zonder dvanggelaaten, 1 2. 4.

den kinderen gegeven , ibid.

onder de gelovigen afzonderlyk

gehouden, ibid.

deilelfs misbruyk, 12. j.

gierigheid der predikers daar by

en toelatinge der boozen , ibid.

onthouding van het zelve, 12.6.

ene. 19. 19.C. 20. 13.

Paapfche gebruiker daar by , §. S.

afgodery daar meede begaan,

12.8.

oogwit deilelfs, 12.19.

ftryd met de Lutherfe enGerefor-

meerde daarover , 1 2. 7.

en8.c. 17. 13.

begin des ftryds , zi.6.

voortgang , §. 9, 1 o, 1 1

.

ftryd met de Crypto-Calviniften,

32. 3. en 4.

B.

TiAadenfe Reformatie, 7. 16. zamenfpraa-
"^ ken, 17 8. en 12.

Babel of het onder de Proteftanten is, 31

onder de Lutheraanen, 13.

en 1 1.

Baccalaurei werden gemaakt, 10.15.

Bafelfcbe Reformatie, 7. 18.

Batenburgfche "Weederdooper , 21.31.

BeatH6 Rhenanus ziet Rhen.

foh. Beatuszyn ftryd , 30. 14.

Beelden afgefchaft , 1 1 . 2 1

.

van Karlftad, 19. 20.

van de Papiften tot bedrog ge-

maakt, 11. 22.

zeltzaam onder de Lutheraanen

,

ibid.

fchaade door dezelve ontftaan

,

22. 5.

Begravenijfen werden verkogt , 14.
1
3.

Bekeering der menfehen , 1 7. 23

.

Bergfche Convent weegen de Form. Conc.

18.17.

Berlynfche Reformatie , 7. 1 S.

zamenfpraak , c. 1 7. 9.

Beroep door de befchermheeren , 14.7.

of het tot de regten der gemeente

behoord, §.8,9.

Befolding der Predikers, 14. 14. en 15. ziet

Geeftelykheid.

Betering der Kerke ziet Reformatie

Bethulia in Saxen , 4. 9.

Beza zyn ongeftuymigheid
, 31.31.

hevigheid, ö. 32.

Biddende onder de Weederdopers , 21.10.

en 3 7.

voerd het Concordie-boek in, 2?/<5Wf« ziet^r^,
c. 18. 2 2.

I

Biegt van Carelftadt verworpen
Aurifaber, 5.31.

al.

ofdiedezondenwegneemd,8. 10.

aan
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aanChriftus alleen tedoen, 12. 14.

iJ/Vjt fnbuykdienaars, 22.5.

penning een gruwel, c. 12. 1 1.

Bierfcbenkesi der Predikers , 1 4. 1 1

.

Btjjchoppcn, hun recht de Voritentoegeeigent,

12. 3 ï.c. 16. 15.

Biverut, 1.6.

Blandrata een Sociniaan, 33. 1 6. en 17.

Bloedbruylaft totParys, 8. 29.

Bodenjiein ziet

,

Boeknftein-, (Adam) I9.18. c.22.8.

Boetitu zyn flryd, tf.47.

Boeken werden misbruykt, 9. 15.

-öoe^ handelaars gierigheid
, 9. 1 6.

Bocrenhrjg 2.4. &c. $.8. &c. deilelfs ellendig

einde, 13.cn 14.

5ö«<?, hoe die onderde Lutheraanen gedreven

werd, 9.2.0,14.29.0.20.15.

H,ift biegten Lutheraanen.

Boheemfche broeders vanLutheigeloofd, f. 20.

c.31.2.

met hun vereenigd, ibid. §. 3.

vreedzaam enonzydig, §.4.

in Boheemen geduld, 17. c. 8.13.

inPruyffen, c.7. 10.

Kerken tugt, 12, 11.

gezangen, cl 1. 33.C. 31.4.

vervolgingen, c. 8. 13. c.31.2.

yereenigingmetde Gereformeer-

den, 7.17. c. 3 1. 4.

Borbaus eeq \vederdooper , 2 1 . 1

.

yverd met onveritand , 22.32.

Borromuws Cardinaal, 177.
Brabandfcbe Reformatie , 7. 1

9.

Brandenburg van het Paufdom gereformeerd

,

7.9.

Breemfe Reformatie , 6. 14. c. 7. 1 2.

Bremïm , zyn leeven , 15.10.

Brefaufcbe Reformatie , 7. 9.

fchoole, 10.4.

Breviarium Romanum, van wie gekomen,

1.16.

Briegfcbe fchoole , 10.4.

3r«ci^Cancelier in Gotha , 4.
1
7.

Broeders in Boheemen zjet Boheemfche Broe-

ders,

Bruiloften dertel gehouden , 1 4. 26.

Brujfelfcbe vervolging, S. 19.

Bucerus, zyn verrigting tot Keulen , 8.2r.

pooging , teegens de eenigheid

,

31.31.

yver teegen Servetus , 33.6.

lichaam werd opgegraaven, 8.

Bugenhagcus onbeltandigheid en valfche inzig-

ten, 4.8.

verrigtinge by de Gereformeer-

den, 7.9.

Apoftelampt, 5.22.

Burrbi, 22.8.

Bjbtl van Luther verduifcht , 9. 1
4.

van de Lutheraanen weederom

veracht, $.9.0.14.24.

op Academiën wederom verbee-

terd, ie. 17.C. 14. 53.
na zyn begrip uitgeleid^^.en 1 o.

van de letter of uitterlyk woord

,

21.12.
Byeren ofhet Gereformeerd isgeworden, 7. \6.

vervolging daar in, 18.8.

r~* *Aifar Borgias , 1 . 1 2.

Cajetanus zyn handeling met Luther, 5.13,
Calvmusgeweetens dwang , 18.9.

flryd metWeftphalus, 31.7.

hevigheid, 22. 32. c. 31.31.
en 3 2.

bedry ven teegen Servetus, c. 33.

4.en 7 .

Camerartus, zynhiftorie, 7.2.

Canonike boeken ziet Apöcrypha.

Symbotifche genaamd, 18.3.
Capitonis lof, 9. 1 3.

Capuctnen haaroorfpronq, 33.6.
Cardinaals van Lotheringen Tyrannye, 8.28.
Cardanus, zyn leeven en leere, 22.37.
Carlftads leere van deWet Mofis , 1 2.

36'.

difputatie tot Leypzig, c. 17.3.

leeVensloop,i9. 9.

vriendfchap met Luther , lof.

fchrift.en en Proeven daarvan,

als ook zyn lafleraars , 10.

diepzinnigheid, armoede, ge-

dulden bekehtenifle, 10.

flryd, Confifcatie van zyn ge-

fchriften en hevigheid van Lu-

ther teegens hem, 11.

na-yveren verantwoording, 12.

hevige itryd, 13.

vertrek van Wittenberg > 14.

difputatie met Luther, ibid.

verjaging en vertrek na Switlêr-

land, 15.

bsllingfchap en zyn verzoening

met Luther, weederomkomft

in Saxen, 15.

vlugt , quade name , en be-

fchuldigingen, 16.

opgeleyde oproer en getuygenif-

fen daar teegen en zyn voor-

naamfte leere, 18.

van de H. Schrift en het licht des

H.Geefts, 18.

van het Avondmaal, r9.

van den Doop , beelden en mid-

deldingen, 20.

van de Wet en de Academifche

eer-trappen, 21.

zyn Eenzaam land leeven, 22.

Carolus V. zyn Regeering , 1.3.

afdanking en lof, ibid.

deugden en gedrag teegen de

Geeftelykheid, 4.5.
* 2 fou-
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CaroltuV. fouten, 5.

eenzaam leeven en dood ,
6.'

Schmalkaldifche Oorlog , c. 3.

vluge voor Keurvorft Mauritius,

c.4. 1 1.

vervolging teegen de Proteftan-

ten, c. 8 'J.

Carolus IX. Koning van Vrankryk , 18.28.

Carpentarius een Martelaar , 8.18.

Cajfander, zynHiftorie, 335

STER.
Confijiorie, waar die uit ontftaan, 12. 31.

en 31.

derzelver geweld en regten ,33.
in Egtzaaken, 36.

geregtigheid, 37.

ofzy de geheele gemeente verbeel-

den? 30.

Contributie ziet Tribut.

Conftantmopoltfche Bitlchops ftryd met de Pau-
fen ziet Paus.

Cajiellio , zyn leeven
,

getuigenis en vervolgin-
j

Conventicuien der geloovigèn , 1 1 . 1 3 . en r 4

ge, 22.31.

Bybel, 32.

Catechifmw, Lutheri, II.I.c. 18.15.

gebruykenfouten,2.

veragting, 3.

gewoonte, c. 11.2.

Catecheten op Academiën, c. \6- 10.17.

Catechefis der Wittenbergers , c. 3 2. 4. 5

.

Cathart Weederdoopers , 2 1 . 1 o. 3 8.

Catheder Lutheri , 15.6.

Ceremomenvxy , 20.17.

Ceulfche oproer, 2.8.

vervolging en Reformatie , c.

8.21.

Cbemnitius zyn ftryd met D. Andreae , 1 8. 20.

voorgegeevenerykdom; 14. »6\

China ziet, Sina.

Chriflm overalwezentheid , 31.12.

algemeen ligt ziet Zaaligheid

item lyden

,

Chriftianus II. Koning van Denemarkens vi-

fioen, 33.5.

Chriftianus I. Keurvorft van Saxen zyn hiftorie

,

32. 19.cn 20.

zyn religie en beveelen ,§.21,22.

dood, 25.

D.Chytrai opregtigheidenaanvegtingen, 1.9.

en 10.

Claut Narrens Propheetie, 23.6.
Clemens de Vil. Paus , 1 . 1 9.

CnopbiHt , zyn gezangen, 11.34.
CochUus, 5.28.

Caleftinm , zyn dwaalingen , 9. 17.

Collegia op de Univerfityten , 1 o. 17.

Colleüe of gebeeden, II. 29.

Colloquia of die nuttelyk zyn , 1 7. 7.

met dePapiften, 17.8.

met de Proteftanten , 13.

metdeWederdoopers, 15.

met de Lutheraanen, 18.

Cornmentarii ziet uitlegging ofBybel.

Communie ziet Avondmaal.

Complutenfis Academia, 10,11.

Concilie, derzelve magt, 12.33.

fchade, 17. 1.

hiftorie der Concilien, 17.

werden verlangt en afgekeurd,

18.26.

Concordie boek ziet Formula Conc.
Confifcatte ztet Ketter.

ConfeJJie door 4. fteeden , 31.37. 35».

Copulatie ofdie nodig is, 14. 14. c. 21. 20,

Corbachfe fchoole , 1 o. 4.

Corpus Juris ziet]\ï%.

Corpus doétrinï ziet Melanchthon.

Corpus Julium, iS. 34.

Corvmuó teegens Aarend, 8. 10.

Coftnits Gereformeerd, 7.15.

Cracovius , zyne bedryven en dood , 32.12.

Cram werd Gereformeerd , 7.
1
7.

Crammerus, zyn leeven, 831.
P.Crellii Synergifmus, 28.7.

N.Crc/liue, zyn gevangenis , 32. 2 5. en 29.

val, 32.

aanklage, Proces en Proteftatie,

31.32.

executie en deffelfs omftandig-

heid, ^.
Crypto Calviniften.

derzelver hiftorie in Saxen onder

Auguftus, 32.

tot Wittenberg, 2.

totLeypzig, 7.

Inquiticie en Proceduren teegen

haar, 7.18.

onder Chriftianus, 1. 19.

oproer daar over , 2 3 . en 27.
haar bedryven tegen andere, 24
derzelver weeder onderdrukkin-

Curionii\ot en onzydigheid 3

D.

22.2-

T"^ is£moniaci> 21.15.

Dankzfeefl der Lutheraanen , 1 r. 28.

Danzen werd gepreezen en beweerd, 14.23.
verworpen, 24.

openbaar ingevoerd , 1 6. 1 o.

op heylige dagen gedaan , c. 11.

24.

Darmfladfcke Reformatie, 7. 8.

David Joris.

zyn leevens loop , 2 1 . 44. en 45

.

lof van zyne vyanden, 46.

dood en ftryd met zyn fchoon-

zoon , Aanklagten en Procef-

fen teegen hem, 47.
ftellinge, oordeel en Executietee-

gens zyn lichaam, 48.
doen hem ongelyk daarin, 45?.

fchriften en aangeklaagde dui-

- - fierheid daar in, 50.

David
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Ddw/jbriefaanLutherus, ibtd.

leer en onderzoekinge derzel-

ven, 5 i.

eige verantwoordinge, 52.

Declaratie van de Form.Conc. 18. 17.

Dedicatie uit gierigheid gefchied , 9.
1
7.

Delft Gereformeerd, 7. 19.

Joh. Denk eenWederdooper, 21.15.

Deenemarken werd Gereformeerd
, 7. 20.

voerd den Oorlog , 4. 1 8.

verwerpt de Form.Conc. 1835.
jaagd de Gereformeerden uic zyn

land, 31.18.

DeoreliÜi wie geweeft ? 21.3-7.

Depofitie op de Univerfiteyten , 1 o. 1 5

.

Doope der kinderen met gierigheid enzwelgery

verbonden, 11. i.c. 14.21.

van de Predikers herkogt, e
14,14.

voor onverfchillend gehouden, 3

.

voor ontoelatig en onrecht, 20.

14. c. 1 1. \6.

innerlykedewaare, 20.14.

Dronkenheid ziet drinken. -

D/<jr*(«zynombrcnginge, 8 3<5.

Didymui, 5.7.

Difpenfatte derConfiftorien, 12. 37.

Dtfputecrzugt onder de Theologanten , 9. 1 1

.

CI7.19.
Dotioors tytel wanneer opgekomen, 9. 8.

van Luther verworpen , 1 o. 1 5

.

van anderen quaad gekeurd, c.

19.21. c.22. 23.

Dom-heerentot'Wuienherg, 7.2.

hun latyns zingen, 11.31.

Drinken overmatig , werd orientlyk toegelaa-

ten, 16.9.

op bruyloften gedaan, 1 1.24. 16.

der duitfche Luyterfe Poëten ,

16.9.

van groote Heeren , 1 6. 1 9.

Drukkeryen worden misbruykt, 9. \6.

Dueile van de Studenten, 10.14.

Durlachfe fchoole , 1 o. 4.

E.

TJ Berus zyne gezangen , 1 1
. 3 4.

'Lj Synergifmus, 28. 7.

fchrift van 't Avondmaal , 3.23.

Eccius, zyne bedryven, 8.2.

difpuut met Luther, 17.3.

Ecclefia reprasfentativa, wathetis, 12-39.

Edellieden handelen de Kerken quaalyk, 14.7.

en 17.

leeven godloos, 16.20.

Eed werd lichtzinnigweggenomen, 4.6.

in Religie zaaken afgevorderd

,

c. 9.8.C. iS. 6. en 7. c. 22.10.

van deregenten gedaan, 1 8. 7.

van nieuwe Doöooren en Magi-

fters, ibid.cn 19.21.

II. Deel.

I S T E R.

by intreding vnnamptehc 18.8.

op de Form.Conc. getrokken ibid.

by de Gereformeerde gevor-
derd, 9.

voor ontoelatig gehouden,
onder de Chriltenen, 21.22.

Egtenftaat tot een dekzel aller fchanden mis-
bruykt, 14.25.

nogtans voor heyliggepreezen,
26.

Luthers zyn eetfte gevoelen daar
van, tbid.

Egtzaaken , voor welk regt zy behooren , 1 2.

3<5.en38.

Egdoozeftaat werd t'eenemaal verworpen
,

14 26.

Eifen-menger ziet Siderocrates.

Eiflebifze ltrydigheeden , 3 o. 9.

deelen van Luther ,5.31.
Elbingze fchoole , 10.3.

Elenchus teegen de ketters verworpen, 41.
en 3.

Elias , met Luther vergeleeken
, 5.23.

Elifabet Koningin van Engeland Gereformeerd,

9.5.

Elfas Gereformeerd, 7.15-.

daar om benaut, c.8. 19.

Embdens zaamenfpraak, 7. ; 6.

Emmendings zaamenfpraak, ibid.%. 12.

Emfirusiee^en Luther, 8.2.

Engel hoe het Luther is, 5.23.
Engeland werd Gereformeerd

, 7. 2 1.

maar zeer ellendig, c. 31.36.

onrult weegens de religie, 8- 30.

c. 31.28.

fcheuring daar in , c.9.5.

Enthujtafmuswzthetis, 19.2.

onder de regtgeloovigen, 5.6.

"Wederdoopers , 21.12. en 13.

Eobanut Hejfus gulzigheid in't drinken , 14. 2 1

.

Erafmus zyn arbeyd by de Reformatie , 5.10.

Erinnering aan Luther, 5.27.
oordeel van het Luthers geloof,

16.4.

ftryd met Luther over de vrye

wil, 22.30.

getuigenis teegen de Geeftelyk-

heid van Luther, 29.

bezogte vereeniging der Par-

tyen, 33.4.

befchuldiging van het Arianif-

muSjSyncretifmus, Sec. ibid.

§. i.c. 22.29.

ontfchuldiging, 3 1.

Erfzonde» , ftryd daarover, 29. y.&c. ziet

Flacius.

Erffbrtfihe oproer, 2,8.

Ertch Koning van Sweeden , 4. 19.

Evangelie Luther wierd zoogenaamd, 5.22.

Evangelie van veel Lutheraanen verkeerd, 9. 2.

c. 13.2.4. 7. en 12.

fchielyk onder haar verlooren,

13.5.8.
* * Evan-
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Evangelie vallchelyk geroemt , \6. 4. 5

c. 20. 9. of het een boet Predi-

kaïieis, 9. 2. c. 25.3.

Excommunicanten onder de "Wederdoopers,

2I -57-
, , .

Exegettca Theologia, 9.4. ziet uitleggmge.

Exegefis der Wittenbergers, 1.6.

Exempel van quaade Predikers, 15. 13.cn 14.

z.iet Geeitelykheid".

Exorcifmus werd afgefchaft , 32.22.

een oorzaak van veel onruft, 24.

Exules Chrifti welke het zyn , 8 . 1 o.

F.

~C Abelen vanEfopus, 10.9.
* in Predikatien gebruykt, 1

1

.6.

Faber Luthers teegen ftreever ,8.3.
Georg. Fabritius, 9.14.

Fagius, zyn begraavenis , 8.3.

Familiften, 2.1.^6.

Fanatici zyn de fchool Theologanten , 9. 1 o.

onder de Protettanten , 19.4.

alle natuurlyke menfchen , 4.

Fanaticifmus wat het is , ibid. §. 3

.

Ferdinandus denJ. hoe hy geregeerd heeft,

1.7.

wat hy van weegen de religie ge-

daan heeft, 8.

zyn fchryven aan Luther, ibid.

c.S. 13.

Feejl- dagen flegt gevierd, I1.23.

Ftaeius, zyn leeven, 29. i.en2.

lof en verdienften, 29.3.

na yver en heevigheid , 2.3.

en 4.

verblyftot Maagdenburg, c. 4. 9.

bekenteniffe van het verval van

Luther, 9.7.
begin des ftryds van de Erfzon-

den, 29.5.

verklaaringe en ontfchuldinge

daarin, 6. en 7.

uit de toeftemminge van ande-

re, 8.&c.

zyn onthaal en vervolginge, 11.

12. en 14.

ballingfchap, 12.17.en18.

flryd teegen Melanchthon , 26.

27. c. 29.7
defleifsPhilofophie, II.

befchuldiginge teegen hem, 13.

en 14.

lafter en by naamen, 1 5 .en 1 6.

vinnige verdoemeniffe en dood

,

Flaciaanen werden onderdrukt en verjaagd ,17.

19.C. 29. 12. en iS.

hun aanvas en naamen, 18.

en 20.

Fladenkrrgi 4.5.

Flekj, zyn voorzegginge, 23.2.

STER.
1 Formula Concordis

,

derz.-lve oorzaak?n , 18.16.
Eerite opltelenrevifieteBjrgen,

verandering en oneenigheid
der uitvinders, 17.

publicatie , en fchryvers
, 1 8.

en 30.

in den naam der Vorften, 22.
Synodus daar over, 26.

verworpen tot Wittenberg, en
Maagdenburg, 27.

in het Bronzwykze, 17.20.
en 34.

in Heffen, 18.33.
in Holftyen, 18.34.
in Deenemarken Straatsburg ,

Frankfort, Nurnberg, An-
haltenBaaden, 35.

indePaltz, Holland en Sritzer-

land, 36.

metEedenbezwooren, 8.25.
ïtraffen der geener, die weyger-

den t'onderteekenen , 27.
Apologie derzelven ,

36".

Jubel feeft daar over, 17. en 36.
Francijcus I. EdiS. S. 16.

Frankendaalszaamenfptazk, 17.15.
Seb. Frankens religie en bekentenilfe, 21.40.

en4l.

verwerping van Luthers leereen

fchriften, 21.42. en 43.
meeninge van den Oorlog, 2.2.

Mich. Frankens gezangen , c. 1 1. 34.
Joh. Frankens gezangen , ibid.

Frankfort[e Convent, 3. 11.

Reformatie, 7.13.

Proteftatie teegen de Form.

Concord 18.35.

aanneming der Gereformeer-

den, 31.30.
Franekerfe Univerllteyt, 10. n.
Freden ftryd , 39.16'.

Freibergfche Reformatie, 7.3.
fchoole, 10.3.

JFiW<?n^des5.Keurvorfts, gedrag teegenLu-
ther, 5.14.

deffelfs overig bedryv , 15.

Koning van Deenemarken,7. 2 1

.

Wilhelm Adminiftrator van
Keur- Saxen, 32.25.

Fronsbergers Oordeel van den Oorlog

,

Funccius handel en verregtinge , 1 5 . 10.

G.

ri Abrieliten me zy geveefl zyn , 21.34.
S. Gallen Gereformeerd, 7. 18.

Ntc. Gallis zyn leeven , 29. r,

Gajleryen werden verveerd , 14.21.

Gebedom het na zekere Form te doen, 11.29.

gemeen ofopenbaar , 11.29.

Geeflelyke onder de "Wederdoopers, 21.3.

Gee-

15. 10.
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Geejlelyke of het de Predikers alleen zyn ? ziet

Geeftelykheid,

Geeftelykheid (der Paapfche) Godloosheiden

meenigte, 5.2.

Lift, onverftand , vreezeen on-

zeekerheid, 8.4.5.

vyandfchap teegen de waar-

heid, §. 2.

kerkendienftjll.j. 1.

van Luther fcherp aangegree-

pen, 6. 1 2.

onder de Proteftanten , ibid.

meenigte der boofen, 14 1.

enz.c. 14 2. 3. c.26. 10.

onordentelyk en quaad beroep,

$.5.9.

gierigheid, c. 15. 5. c. 14.9.

10. tot 17. c. 18.21.

oneeriykehandteeringe,i4.i 1.

hoovaardye, 14.4.05.1.
na yver, 14 4.C. 18. 1.

Eerzugt, 16. 1.7.C 18. 24.

Eergierigheid , c. 1 5 . 2.

onfeylbaarheid aangematigt

,

16. 1.4.

Monopolien, 15. 8. c. 18. 32.

welluitigheid en zwelgeryen

,

14. 8. 19 20 c. 18.21.

ontugt, c. 14. 19. 25.

inEgteltaat, v-, 26.

fpeelen en danzen , 14.23.24.

onweetenheid , 14 6. 32. 33.

3 4- 0.19.7.

Huichlery, 13. 12.

vlyerye, »'£»W. c. 14, 3, 13,28,

30,3 r.

nalaatigheid , 14.3.27.

in vermaaningen en waaken,

28.

en kerkentugt , 12.18.19.

in 't woord Gods , 9. 9. c.

14.27.

wreetheid , 4. 4. c. 1 2. 20. c. 1 5

.

1 ï.c. 26. 9.

veroorz- akte oproeren, 32,27,

c.2,8,c. 15,8.9,10.

ftraffen derzelven , 1 4. 1 . c. 1 5

.

12.

fchaade van dezelven, 8.2. c
15. .2. 15.

argernis en quaad voorbeeld ,

14. 18.C. 15.^3.

H. Geeft.

Lydinge en Regeeringe ziet En-

thufiafmus

,

van anderen verworpen, 19. 5.6.

en 7.

Geej? beftormers , 19.7.

Geleerdheid met de Theologie vermengd. 9.4.

en 10.

aanwas derzelvc, 10.2.

afgenomen, 5.

oorfprong, 18.

STER.
verwerring en fchaade, 19.22

c. 12.. 6. 2o.eni3.
Gemeenzaamheid van goederen , 21.21.
Gemmingfcbe Reformatie, 7. : 5.

Generali/renwk dtezyn, 22.28.
Genff Gereformeerd ziet Calvinus

,

Genffche zamenfpraak,
1 7. 9.

GentUts Herroeping
, gevangenis , leere en

ombrenginge, 33.8.
George Hatog van Meckeienburg

, 4. 10.

van Saxen, 7.2. c. 8 2 3. en 24.
van Aanhak, 5. 13. c. 4. 3.

Georgiaanen een iecte , 33.14.
D.Gcorg. ziet David Joris,

Gereformeerde ,

derzelver benaminge, 19. 3.0.

31.20.

begin des ftryds met de Luthera3-

nen, 6.

aart en heevigheid , 8.

vernieuwing, 9.

fchaade en gruwel , 1 o.

valfche belchuldigingendaarby,

22,25,24,25.
oproer en verjaaging , 25,26.
gebed teegen hen , 16.

verlaating en verftooting in

Elende, 27. tot 50.

uitfluitinge van de Religie vree-

de, 4. 1 3. c. 31.27.

quade naamen der zwermers en

Fanatici, 19.3.4.

Arianen, Heydenen, Turken,

Duyvel, &c. 19, 20, 21.C.

31.19.

vyandfchap teegen deLutheraa-

nen, 8 8.

verval en verderv , 22. 18, 19.

c31.33.c22. 18. 19.

van hunne Predikers, 3 1. 34.

vervolgingen teegen den ander

,

20,21. C. 3T,32.

hunne religie Oorlogen, 31,31.
Huygelery by de meeften , 3 1

. 3 3

.

zorgeloosheid, 3 1 . 34. c. 7. 2.

nalaatigheid en blindheid, 31.

en35.c.7.2.

godloosheid der meeften , 31.35.
fouten inde kerke-tugt, 3 1.36.

Geregügheid voor Godt ziet Regtvaardigma-

king.

of die weezentlyk moet zyn,

24.5.

polityke werd verkeerd, 9. 1.

c.24.7.

Gerdrdm, zyn opregtigheid, en klagten over het

ketter-maaken , 5. 10.

liefde tot Arend, tbid.

Gezangen, Duitfche wanneer ingevoerd, 11.

33-

van Luther, 3 3. en 3 5.

der Boheemfche Broedersenan-

dere, 33.54.en35.
* * 2 Gezan-
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Gehangen misbruykt , 3 5

.

getuigenis van het verval ,0.13.9.

Geschenken neemen de Predikers , 1 4. 1 1

.

Gezigte , Godlyke onder de Lutheraanen

,

23.4.
onder de "Wederdoopers , 2 1 . 1 £

Getuigen der waarheid onder de Lutheraanen,

9.13.

Geweetens-dwang ziet heerfchappy der Gee-

ftelykheid

,

by de Lutheraanen, 9.8. c. 16.

'5-

gevallen, 12.36.

vryheid zjet vryheid.

Glandorpius, 10.4.

Geloove, valfche waan daar van , 9. 1.&C.C.20.

der Heydenen ziet Heydenen

,

Genade verkiezing, ifryd van dezelve
,

30.2.

c.31.15.

Godsdienft by 't begin der Reformatie, 6. 2.

geveynfd en alleen uitterlyk, 1 1.

u.c.20.16.

gedwongen , 1 1

.

1 1 . c. 2 1 . 30.

eeritelyk vry gelaaten , 1 1 .
1
3

.

tot de Zaaligheid niet nodig, 20.

i<5. 21. 20.

met Paapfche Ceremoniën ver-

mengd, 11. 12.

vaneenigeverlaaten, 22.7.

Gods-laj!era.irs onder de Lutheraanen, 16. 13.

geleerde , 1 9. 6. ziet H. Geelt.

Goede-werken werden verworpen, \6.6.

Goldbergfcbe fchoole , 1 o. 3

.

Gorlitfche Reformatie, 7.8.

fchoole, 10.4.

Gotfche oproer , 4. \6.

Reformatie, 7.7.
Goudafchè Convent, 1 8 . 1 6.

Artykel , c. 3 2. 9.

Gradtu ziet Promotiones.

Grammaticalifche oorlog, 10. 10.

Gravamma van de Duitfche Natie, 5.6.

GregoriutXlU. Paus, 1. 17.

XIV. ibid.

Gregorius feeft der fchooÜeren , I o. 1 o.

Gribaldus een Sociniaan, 33. 1 1.

Grieken, derzelver uitterlyke Elende, 37.7.
en 8.

inwendige toeltand , blindheid

enby geloof, 8.

Hoogmoed, Huychelery en zee-

kerheid, 9.

ftryd met de Paus , en Correfpon -

dentie met de Lutheraanen

,

10.

over-een ftemming met dezel-

ven, 11.

feöen onder hun, 14.

Grimfche fchoole , 10.4.

Grond der "Wittenbergers >
32.0'.

Grofenfche Reformatie
, 7. 9.

Grubenbaagfche Reformatie, 7. 1

1

Grumbacbsbedryven, 4. 16.

Grjnxi wonderbaare onderhouding, 23.5.

GV^Gereformeerd
, 7. 1 6.

Gundermans bedryven , 32.24.en28.

Guttelius, 5. 2 j.c. 22.15.

G"h//c^ bedryven, 8. ^ 8.

H.

TJAgenau Gereformeerd, 7.15.
Halberjiads Reformatie , 7. 6.

Halfcbe Reformatie, 6. 14.C.7. 6.

Hal in Zwaben Gereformeerd , ibid. 15.

Hamaxarü, 21.37.

Hamburgze Reformatie, 7.13.

bedryven teegen de Gereformeer-

den, 3 1. 29.

Hanover Gereformeerd, 7.11.

Hafelmuiden, 21.8.

Hekken Ridders wie die geweeft zyn, 2.6.

c.5.5.

Helmfiadze Univerilteyt , 1 o. 1 1

.

ftrydigheeden, 17.20. en 21.

c. il. 1.

xjet Calixtus Hoffmannus
en Schillingius,

Hennebergze Reformatie, 7.7.

Hendrik^ van Bionzwyk zyn bedryven, 3. 10.

c.8.22.

II, Koning van Vrankryk zyn

vervolginge, c.8,28-

1IX. Koning van Engeland fchryft

teegen Luther, 5.28.

bedryf teegens de Paus,

7.21/
vervolginge, 8. 10.

Hertog van Saxen zyn Reforma-

tie, 7.2.

vanZutphensHiftorie, 8. 14.

Nicolai, 21.36.
Hendrik^ Voês een Martelaar , 8.14.
Herbornze fchoole, 10.4.

Hermannus tot Keulen zyn Reformatie, 8-ü.
22.27.

Nic. Hermans gezangen , 1 1
. 3 4.

Herflellinge van alle zaaken, 21. 18.0 22.10.

en12.c31.23.
Herxheimer een Zwenkfelder, 20.26.

Heffen werd Gereformeerd , 7.8-

fielt zich teegen de Form. Conc.

18.33-

*verd van de Wederdoopers be-

zogt, 21.28.

Herhujtfu zyn firyd, 30. 15.

teegen de Form. Conc. zietVot-

mula.

Hetzer eenWeederdooper, 21. 29.cn ?o.

Heevigheid der Theologanten ziet ftryd-zugt.

Hildesbeymfcbe oorlog, 2.5.

Reformatie, 7. II.

Hiltens Propheetie 23.2. Hemelfche Prophee-

ten, 21.12.

|
Hoereeren o^mx\\\i gedaan, 5 8.

Hog.
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Heydelbergfihe Colloquium , 17.14.

Hejdenen oadet ds Lutheraanen , 33. 15.

hun wysheid, 9.9.C. 10.6.

of zy Zaalig werden, 31.23.

Hejliron Gereformeerd , 1 o. 4.

Heyligbeid der Predikers, 15. 6. ziet Geefte

Jykheid.

Heiligheid ziet reynigheid.

Hoog/frjat , 8. 2.

Hof, de Stad Gereformeerd ,7.7.

Hcffmanntten ondel de \Cederdoopers ,21.35

Hof Predikers Huygelerye , 14.30.

Holfteynfche Reformatie, 7.21.

H»mburgze Convent , 17. 8. c. 18.33.

Homerus, zyn loffpreuke, 10.8.

Hongarifche Reformatie
, 7.22.

HofpitaUus zynoordeel van den oorlog , 2. 2.

onzyd'g gedrag, 22.27.

Hoovaardy der geleerden , 1 o. 1 4. en 1 6.

derLutheraanen, 16.7.

Hoovelingen Godlousheid, 11.27.

Hcyrifcbe onder de "Wedc-rdoopers ,21.34.

Huberus zyn begin , leere en itryd , 3 o. 1

.

vergelyk, en nieuwe ftryd , ver

kettering en vervolginge, 5

.

driftige veroordeling, 6.

Confifcatie zyner gefchriften en

derzelve"Weederkgginge , 7.

leeven, ballingfchap en vorder ge-

drag, 8.

aanftelders en navolgers, 9.

Huoencten , derzelver begin en hiltorie, 7. 24.

C8.25.

gedrag in Vrankryk, 28.

HuigeUry onder de Proteftanten, 6.4.0.22. 34.

z.iet Lutheraanen.

Huttens oorlog, 3.7.

Hutnften onder deWederdoopers, 21.34.

Hutten fchriften , /&/'</.

Hutterus teegen de Keurvorft van Brandenburg,

7. .3.

Hujfmanslof, 9.13.

Ptedikatie van Lutherus , n.

verzaamelinge «irf verzaame-

ling.

Huyskoopers onder deWederdoopers , 21.38.

J^r-wrari^eopSondagen, 11.23.

Jagerndorp Gereformeerd , 7. 9.

Jagt dergrooteHeeren, 15.10.

/«fe» der Geeltelykheid ziet Geeftelykheid.

Japan wanneer Chriften geworden , 33.17.

Jehnaafche Univerfiteyt, 10. 1 1

.

Confiftorie, 12.32.

ftryd ziet Flacius, Strigelius.Ger-

hardus.

Jefuiten Crder begonnen , 33.6.

hunne onderhome bekeering der

Heydenen, \6.

H.Deel.

Jeugd , onder de Lutheraanen qualyk opgevoed,
10. r.en 5.C. 16.3.

Ignatim Loyola , 3 3. 6.

Ilefeldjche fchoole , 1 o. 3

.

In dulci Jubilo waar uit voortgekomen , 1 1
.
3 1

.

ïngoljiadfche vervolging ,8.18.
Innocent tut de IX. Paus , 1 .

1
7.

X. 4.

XII.- . .ibid.

Inquifitic van Carolus M. 22. 23.
in Spanje, 18. 15^32.
in Vrankryk, S.18.

onder de Lutheraanen, 18.24.
c. 20. 18.

Interim het boek , wanneer uit gekoomen ,

2Ó. 1.

deffelfs inhoud en weederleg-

ging> 2-

heevigheid daar teegen , 3

.

vervolgde ftrafïen der Weeder-
jpannige, 4.

onderteekening en toeftemmin-

© ge >i 5
C - 4- 4-

lchaade en verwartheid daar

over , 6.

Leypziger Interim , 7.

/o^WffvanOoftenryk, 1.6.

Keurvorft van Saxen, 5. ï6.

c. 11.27.

Johan Frederik Keurvorft fielt zich teegen de
Keyzer Carolus, 14.

werd van hem gevangen, 1 6. 1 7.

en .8.

zyn natuur en leevens aard, 10.

c. 10. 14.

zyn onthaal, 2 o.

Oorlog met Keurvorft Maurits,

c.4.1.5.

zyne ontrouwe bediende, 7.

ontflaging van het Keyferlyk

arreft , 1 1

.

zynewedervaarene openbaarin-

ge >
2 55-

de jonge werd gevangen

,

4. 16.

Johan van Leyden zyn bedryv en dood, 2. 15.

Jooden , hun ftaat onder de Lutheraanen , 24,

werden vandeChriftenengeer-

gert, 20.

van de Lutheraanen hart ont-

haald, 21.

grouwzaamlyk gehandeld en

omgebragt, 21.22.

Jongjien daggewenfehtengegift, 13. 1 1.

Joris , ziet David Joris.

Iftnderm zyn dood , 24. 18.

halien krygt Lutheraanen , 7.23.
• 3 . vervolgden verdryfrhaar, 8. 33.

Jubeljaar feeft over de Augsburgze Confeflie,

ziet Augsburgze Confeflie.

overdeFormulaConc. 18. 17.

en 36.

* * * Jttdex
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?ndex een Flaciaan ,XVI. 29. 20.

Jttrifien van Luther (legt befchreeven, 12.34.

zyn hem teegen, 35.

goddeloos en vetkeerd , 16.20.

fju Epitcopale verworpen ,12.31.

/wCivüeofhettebehoudenis, 12.34.

fus Patronatus ziet Patroon en rechte.

K.

Krautwald een fwenkfelder, 20.25.

Kregti.ngX.ot Munfter, 2. 16.

Kreichau werd Gereformeerd ,7. 1
5.

Krel ziet Crellius.

Krentsheims Proces, 32.36.

Kroegen van Predikers opgezet, 14. 1 1.

bezogt, zo.

Kuisheid werd misbruykt, 14. 26.

iG^ereenWederdooper, 17.44.

K Anten wanneer uitgevonden, 16. 8.

Kant-teekemngen v an Luther , over zyn By-

bel, 9.14.

Kargms zyn meeningen , 3 o. i 2.

KettersoHz te dulden zyn, 21.41.

maaken de Papillen zjet ïnqui-

fitie.

de Lutheraanen zjet de aanmerk.

en 13. 15. c. 29. 4. c. 14.29.

onverhoord verdoemd, 18.29.

c. 30.5.&C.22.35.

hunne boeken verbeurd verklaard

en verbrand, 30.7.C.32.4.

ter dood veroordeeld van de Lu-

theraanen , 21. 3. 28. &c
3 o..&c. 49.

1 ziet de Hiitorie der zoo genaam-

deketters doorgaans.

Kerke welke de waareis, 20. 5.

of die zuiver moet zyn, 21.14.

Xer'^vooronnodiggeagt, 1 1.16.

Afgodïchbefchreeven, 17.

bygeloovig vereerd , 1 8 . en 1 9.

door gierigheid misbruykt en be-

houden, 19. en 20.

met Vaanen en Schilderyen op-

gepronkt, 22

van haareigePatroonenonthey- \Lifmaninus, 33.12.

T Ambertus,y.8.

Landau Gereformeerd, 7. 15.

Langenfaltfch Convent , 18.33.

Lafcus een Gereformeerde, 3 1. 28.

Latjns zingen , 1 1. 30.

Lateranenfés Synodi , 17.2.

Lauenburg of het deForm.Ccnc.aangenoomen
heeft, 18.34.

Laafnitz. Gereformeerd, 7.8.

Lmuterwalds ftryd
, 30. 13.

Leekcn of die durven prediken, m. 15.

abfolveeren, 12. 15.

maaken gezangen , 11. 3 3. en 3 4.

werden van de Geeftelykheid on-

derdrukt , c. 15. 7, 8- ziet

Geeftelykheid.

Lemmus zyn Epigrammata ,5.28.
Leo de X. Paus, 1. 13.

LeonardKeyzex , 8. 18.

Leeuwaardfcbezaamenfynaky 17. 17.

Licht of hetnaturelykis, 22. 14.

Lichtenburgs Convent, 18.16.

Lignitz Gereformeerd , 7. 9.

Lmdaufche zaamenfpraak, 17.19.

ligd, 11.25.

Kerken-dinjï ziet Godsdienft,

goederen misbruykt, 1 1. 19.

geroofc, c.6,7,8.

Kerken raad awrt Confiftorie.

Kerken-tugt van Staat kundigenen God-geleer-

de, 12.18.

onder de Gereformeerden, 29.

voor dwaasheid gehouden , 19.4.

Kerlte-miffen op Sondageo gehouden ,11.23.
met onmatig drinken en eeten,

2o*

dienaar ziet Geeftelykheid.

Kleeding derPredikersietbyzonderlyks, 15.3.

Kleederen hoovaardigheid onder de Lutheraa-

nen , i6.7.erf8.

Kloofter van de Lutheraanen verwoeft en qualyk

befteed, 6.^.

geplonderd en verheerd , 1 o.

voorzigtigontflaagen, 1 1.

Knipperdollingsbediyven , 2. 16.

Komngbergze Reformatie, 7. io.

Univerfiteyt, lo.il.'

Koopmanschap of die toelaatig is , 17. 44.

Littast Gereformeerd, 7. 22.

Lobzvaffers Zang- boek en leeven ,11.35.
Loei Communes Melanchthonis ziet Melanch-

thon.

Lojfius, 10.4.

Lottheringze vervolging , 8. 2 5

.

Lotichius zyn Propheetie , 23.5.

Lubckfche Reformatie , 7. 1
3

.

handel teegen de Gereformeer-

den, 31.29.

Ludovicus XII.Koning van Vrankryk , 1 .
1
3

.

Lunenburgfche Reformatie , 7. 1 1

.

fchoole, c. 10.4.

zaamenfpraak, 17.18.

Luthcruf.

of hy de eerfte en alleen de Re-

formatie begonnen heeft,

5.9.&C.

of hy onmiddelbaar daar toe ver-

ligt was, 11.

zyn Eerfte ftellingen, 12.

ReyzenaAugsburg, 13,14,15,

en 16.

zyn waare lof, 1 7,1 8, 19-

Lathe-
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Lttthgrus, zynegebreeken ,20. ai.

altegrooteverhetfinge, 22.

fthrifcen werden gepreezen , 23.

c. 19. 5.

aanzien ,0.5.24.

bepaaldheid hier by ,25.

zwakheeden en herts-togtcn , 16.

c. 19. 14.

na-vver teegen Melanchthon , c.

y.i*.

teegen Karlftad, c. 19. 12.

Heevigheid, c. 5.27. 28. c. 20.

19.C.22.24.30.C.28.4.

vryheid in 't fpreeken en omgang

29.

Egc en kinderen, 30.C 14.26.

fchriften ,31.
derzelver vervalzing, 3 2.

verachting, en fchaarf-

heid, 33.

krankheid , dood , en begraave-

nis, 54.3;.
vyanden, c. 8. 1.

be'ydenis van 't verderfder zynen,

c. 13. 2.

yver en vertrekvan ^Tittenberg,

GISTE

Luthcraanen,

Leerftoel, 15.6.

voorzegginge , 23.3.

Lof by de Gereformeerden, 31.5.

of die met recht alzo heeten , 8.

26.

vallen laaft weeder 2f, 6, 5. c.

13.9.

zyn in de grond bedorven, 10,11.

12,13. gsheei.

of hun verval t'ontdekken is,

13.3.

verval werd van de Predikanten

verlogcnt en bedekt, 13.12.

verval is algemeen en doorgaans,

16. 1.

hunquaadleeven, 13.5,5-.

kljgten van Luther en andere

daarover, 2,3,4,5.

hun hoovaardy en Babelfchever-

warringe, 4,5,11.
innerlyke ftrydigheeden, 30.10.

&fft ftryd,

ofzy het Evangeliehebben, 13.5.

c. 16.4, 5.

der meeften uitterfte boosheid, 13.

6,7, 8, ie, 11. c. 16. i.&c.

c. 26.10.

flimmer als Papiften , 13.8.12.

c.16,5.

alsHeydenen, 13.3.

hun valfche trooft, 14.22. ziet

Huychelery

,

zorgeloosheid en domheid, \6. 1

en 3. o 27.5.(5.

Epicureïfmus, \6.6,

R.

blindheid, 4.

dwaling en ketteryen, 16.5.

zwermeryen, 19.5.

Fanatlcifmus
, 4.

Geeftelyke hoovaardy, 16.7.

onzuyverheid, 20,4.

nyd teegen anderen
, 31.18,19.

vyandfchap teegen de Gerefor-

meerde, 31. i.&c. 19.&C.
menfchen inzettingen ziet Pauf-

dom , en Symbolifche boe-

ken,

vervolging teegen andere ziet

ketter.

van andere ziet vervol-

ging.

Lifand Gereformeerd
, 7. 2 2.

Lyfftrafen of die onder de Chriftenen plaatze

hebben, 21.23.
Leydens Univerfiteyt, 1 o. 1 1

.

Lyl^predikatie , deffelfs oorfprong , betalingei

misbruyk, 14, 13,14.
Lejpzigvan Keurvorftjohan Frederikbeleegerd,

7 4-

werd Gereformeerd
, 7. 2.

werd ontroerd , 6. 1 3

.

Hertog Georgius daaden aldaar,

8.24.

Lejpziger difputatie, 17.5.

Confiftorie, 12.32.

Crypto-Calviniften , 32.7. 24.
26.

Ljferus of hyrykis geweeft , 14. 17.

M.

A/T Aagdenburg werd van de Keurvorflen be-
X

legerd, 4.9.

op aanhitzen der Predikers, 4.

vande Predikers ontroerd, 12.20.

fpreekt teegen de Form. Conc.

7.6.

Maatigbeidwerdvetagt, 14.22.

Magijier tytel ofdie toegeiaaten is, 9. 8. c*

lo. ld.

Mabren Gereformeerd , 7.
1
7.

AïansfeldfcheGraaven , 5. 34. c. 1.3. 9.

bedryven teegen het Flacianif-

mus, 9.12,17,18.
Maraniten werden vervolgd, 8.32.

Marbacbius , zyn ftryd ,30.14.

Aïarcellus de II. Paus, 1. 15.

Mark Brandenburg werd Gereformeerd, 7.9.

Maria. Koningin van Hongaryen
, 7. 2 2

.

van Engeland, 8. 31.

Marburgfche Univerfiteyt , I o, 1 1.

zaamenfpraak , 17-13.

oproer, 31.25.

Major,

deffelfs ftryd, bekentenis en leef,

17.1,2,3.
* * * i Ma.
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Major zyn verklaring en ontfchuldiging, 3 ,
4.

gedrag en befcheydenheid , 5.

in zigten engetuigeniflè teegen de

Huigelery, 6.

ontfchuldiging enTeftament,7.

teegenftreevers en vyanden, 8.

Lalteren teegenfpraak, 9.

verkeerden yver teegens hem>

10.

dood en graf-fchrift, 1 4.

verworpen en verdoemd, 1 6. 6.

van het Synergifmus befchuldigd

,

18.7.

Martelaars onder alle de partyen, 8.6.

hiftorie 13. tot het einde.

Maroniten een SeSe , 33.14.

Mathefius zyn lof, 9.13.

Maximilianus de 1. zyn leeven , 1. 1. en 2..

c. 10.2.

II. goedheid en deugden,

1
.
9. en 1 o.

Maulbron ziet Muilbron

,

Melanchtbon ,

deflelfs voorgegevene liefde voor Lu-

ther, 5.25.C. 28. 3'

na yver en ftryd met hem, 5. 26.

c. 28. 3.4.

neyging tot de Gereformeerden ,

32.1.

Syner|)fmus, 28. 6.

bloodaardigheid , 3.7. en 23. c.

16. j.c. 28.2.

elendige Theologie, 9.3,4.

overmaatige lof, invoering en

autoritey t van zyn Loc. Comm.
5,6,7^.28.5.

Hoovaardy, 10. 14.

Order op fchoolen , 10.6.8.

Philofophie, 18, 19.

fcherp vernuft en lift , 24. 1
5

.

c.28.2.

heydenfchegeleerdheid, ibid.

bloed-dorftigheid , 21.28. c. 32,

6.?>«Servetus.

geweetensdwang en heevigheid

teegen andere , 9.8. c.32.2.

ziet "Wederdooper.

verdoeming van de Lutheraa-

nen, 32.2.

ketteryen, ziet Adiaphoriften,Sy-

nergiften , Gereformeerden.

rMecklenburgfcheReiormatk, 7.10.

bedryven teegen de Form. Conc.

18.34.
Medictn* Do&ers hoe zy geft«ld zyn , 1 o, 1 5

.

Meifnifcbe Reformatie, 7.2.

fchoole, 10.5,4.

Mellerfiadfche Propheetyen , 23.2.
Menno Simons Hiftorie , 2 1

.

3 S.

deflelfs fchriften , gebreeken en

getuigenifle, 39.
Menfcbe vervolginge, S.20.

Menfelius zyne hanteringe , 1 4. 1 1

.

STER.
Menfcbeljke'mzettinge ingevoerd, 9.6.7.

MersburgfeBÏÏdom, 4. 3.

Reformatie, 7.5.

^f<r«e»,Iatynze gezongen, n. 15.

Meylandfcbe Synodus , 17.7.

Mdtufens bedryven , 5.13.

Minden Gereformeeed , 7. 1 2.

Mtfe tot Wittenberg afgefchaft, 7. 1.

ftryd daarover, ziet Karlftad.

Moeder , de Kerke en Geeftelykheid genaamd,

15.4.

Monniken by de Reformatie afgezet, 6. tl.

veele inzigten by hun afzettinge,

14.28.

MompeIgardfche zaamenlpraak , 17. 14.

Mauritz Hertog van Saxen,

doet een Inval in MeilTen, 3.15.

c.4,5,6.

gaat teegen Keurvorft Joh. Fre-

derik aan, 4. 2.5.

hout het metden Keyzer, 3.

werd van de Predikers verleyd, 4.

zyn inboezem en polityke bedry-

ven, S.

Maagdenburgze Oorlog , 9.

Togt teegen de Keyzer, 1 1.

Markgraaf Albrecht, 1 5.

beklagelyke dood, ibid.

Th. Morus zyn hiftorie , 8.30.

Mofcamt.',hoeóe Proteftanten daar in zyn geko-

men, 7.23.

toeftand der Religie, 33.12.

D. Henr. Mollerus zyn fchriften,leeven en dood,

32. 12.

gezangen, 11.34.

Munferfcbe oproer, 2.15.

Reformatie, 7. 12.

fchoole, 10.4.

Wederdoopers van anderen

onderfcheiden , 21.

vreede ziet vreede.

MunflerbergjcbeReformatie, 7. 9.

Muntzers natuur en oproer, 2. ir.

woorden van Luther, 12.

ellend ige uitgangenombrenging,

13,14.

na-volger, 19.5.

onderfcheid van de andere We-
derdoopers, 21. 5.

Muylbrunfcbe zaamenipraak , 17.14.

Convent, 18.16.

Mjconius,zyae verligting,6. 1 8. c 7,4,7. c.9.1 3.

openbaaringen, 23.5.

Mj/liusy zyn bedryven tot Augsburg, 26. 15.

en 16.

N.

"^T Aumburgze Reformatie
, 7. 5.

^ Convent, 18. 14.

.Afoo-Georgius zyn ftryd, 30. 11.

Naffouw Gereformeerd ,7.21.
Mich. Neen'
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Micb. Neander , 9.14.

Nederlandfcbe Reformatie, 7. j 9.

vervolgingen, 8. 1 %
Nejloriaanen werden de Gereformeerde ge-

naamd, 31.20.

Neuferus , zyn geloofs verandering , 31.14.

Neutrale Leeraars , 8. 39. &c. 22.9. tot het

• einde.

2vVirtr<«/ï/?f»ofonzydigen , c. 2 1. 3 8.

Phil.Ntcelai, zyn gezangen, 11.34.

heevigheid , 31.19.

Henr.Nicolaujfen Wederdooper, 21. 36.

Nieuwfl'adfcheCchoole, 10.4.

Nihujim zyn Syncretifmus, 2. 9.

Nordltngfcbe Reformatie , 6.
1
4 o 7. 1 5

.

Noviomagus , zyn bedryven , 3 1. 1 8. 20.

Nurnbergfche vreede ,3.9.
Reformatie, 7. 13.

Proteftatie teegen de Fcrm.Conc.

18.35.

Njd der Proteftanten teegen malkander, 31.19.

O.

f~\ Cbinus zyn verlaating van 't Paüfdom ,

ftryd met de Gereformeerdenen

uitftoting, 17.

bekentenis van de buigelery

,

Wederdoop , egt en kuisheid,

19.

of hy een Sociniaan is geweeft,

33.11.

Oecolampadius, zyn dood ,31.24.

Olearim onder de Lutheraanen , 14.22.

Onderdaanen, ziet Overigheid.
.

Onivetenheid der Predikers ziet Geeftelykheid

in'tPaufdom, 10.2.

Oorloogen of zy deChriftenentoegelaaten zyn?

1,2,0.3,2,3,5,0.4,19,0.21,24.
vierden goet gekeurd, 2.4. en 5.

van Godgeleerden geraaden ,

637.

Oorloogen van deezeEeuw, 3,4.

Oojlenryk^\zn Proteftanten bewoond, 7.17.

8.10.

verjaagd dezelve, 8.7.11.

Ooft-Friejland werd Gereformeerd, 6. 15.

neemd de Gereformeerden op

,

31.30.

Openbaring van Cbriftus, 2 3. 6.

Opus eperatumin denGodsdienft, 1 1. 1 1.

Order der Monnikken , 33.6. ztet Monnik-

ken.

CW«»4mofdiealtydaan-te-neemenzyn, 19.8.

Ordinatie of die nodig is , 30.15.

Orgelen inde Kerken , 11.32.

Orlamondfcbe bedryven , 19.14.

Andr. OJiander, zyn hiftorie enleeven,7- 14.

c.24.1.

lofen goede getuigenis, 24,1.2,

ontfchuldiginge, 4.

II. Deel.

STER.
erkentenis en leere van degereg-

tigheid, 5,7,9.
vandeabfolutie,5.

van de verdelginge der zon-

den, 7.

van het evenbeeld Gods , 8.

van het inwendig woord, 9.

van Overigheeden en Uni-

verfiteyten, 12,15.
zyn gedrag in de ftryd, 15.
Heevigheid zyner vyanden, 8j

15,16.

quaade naamen, en befchuldi-

gingen, 7.

affterven, 18.

des ftryds voortgang en einde*

19.

vriendeen einde, 20.

Overigheid ,

derzelver toeftand onder de Lu-
theraanen, 16.14.

zorgeloosheid en nalatigheid, 16.

ongeregtigheid en geweldaadig-

heid , 1 7.

onmatige fchatting en zwelgery

,

i 9 .

gewetensdwang, 15.

Casfaro, Papia, 14.4.0.16.15.
Biflchoplyke regten , 12.31.

verwerping der Rerken tugt,

12.18.

belediging van de Geeftelykheidj

15 .'8.

uitfluiting van kerkelykezaaken,

'9-

oorzaake des oproers, 2.7.

T> uiapfe werden van de Lutheraanen geargertjx 15.14.c31.17.
van de Gereformeerde geargert

,

33-

zoeken vereeniging, 33.4.
zyn niet allequaaden vetwerpe-

lyk, 34.
gebruyken onder de Lutheraa-

nen, 6.5. CIO. 15.C.II. 12.

c. 31. 17.

Paapen ziet Geeftelykheid.

Paapfc onder de Lutheraanen , 1 4. 4. c. 1 6.

1

5

.

c.20. 20.

Packtfche oproer, 3.1.

Paderbornfcbe Reformatie, 7. 13.

iW/Nieuburg Gereformeerd, 7. 16.

Keur Pais van gelyken , ibid.

Paracel(us, zynleeven, lofen ontfchuldiging,

22.1.

feere en grond derzelven, 2.

Religie, 3.

getuigenis teegens de Geeftelyk-

heid en lofvan Luther, 4.

* * * * IV*.
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P*raceljus van by-geloofen middeldingen, 5.

van de geleerdheid en Univerfi-

teyten, natuur en artzeny-

kunft, 6.

vervolging en befchuldiging van

ToveryenDronkenfchap, 7.

navolgeren fchriften, 8.

iVj/c-Jttbloed-bruylofc, 1, 17.c8.2p.

Pajfaufch verdrag , 4.12.

Pathmus Lutheri, 5. 13.

Patroonen der Kerken hoe die gefield zyn ge-

weeft, 14,718.

PaulasóeïU. Paus, 1. 15.

IV. ibid.

Paufen van deeze Eeuw, I. ia.

Paufdoms Elende en uitterfte bederf, 5.2.

Patifelyke vervolging, 8-5 3- 37-

Perjetlwnarti wie die geweeft zyn , 11.37.

Pericles Lutherus genaamd , 5.28.

Perzoonen aanzien beveiligd, 9. d, 7, c. 1

5

.6.

verworpen, 18. 10.

Peeterfchappen uit gierigheid aangefteld, ia. 1.

Petrus Drefdenfis zyn gezangen , 1 1
.
3 1

.

Peucerus, zyn bedryven met de Catechifmus,

ontfchuldiginge, 8.

van de Keurvorftenseerfte gena-

de, verandering en gevange-

nis, 13.

befchuldiging, bekentenifle en

Proteftatie, 14,15.

bezwaaringen, 15, 16.

bevryingendood, 17.

Jj'cijfers oproer, 2. 12.

Pjorte een fchoolgeftigt, 10.4.

Philippus LandgraavsOorlog teegen Karolus V.

gevangenis en ontuaginge, 24.

Reformatie, 7,8.
oordeel vanSwenkfeld, 20. 8.

goetheid teegen de Weederdoo-
pers, 21.28.

David Joris zyn fchryven aan

hem, 21.45.

Philippus Melanchthon , ziet Melanchthon.

Philofophie van Melanchthon beveftigt, 10. 18.

Pierius zyn bedryven bydeForm.Concord. 18.

by deCrypto-Calviniften, 32.

22.23.

gevangenis en ontflaging, 27.

iV»#fer-bierbydeLutheraanen, 1 1.25.

Pifanum Concilium , 7.2.

Ptjlorii Apoftafia, 8.40.C. 17. 12.

Pius III. Paus, 1. 13.

IV. 16.

V ibid.

Plaatze van de Godsdienftonverfchillend, 1 1,

14, \ 5 . ziet kerke.

Pluralnas votorum of die regt is, 1
f. 5. ziet

Confiftorie.

Podonipu, 21.8.

Poëten , Heydenfche in de fchoolen gevoerd , 10.

ö.7.

I S T E R.

hun Afgodery en Godloosheid^.

drinken onder de Lutheraanen,

14.2..

zyn Enthufiaften, 19. 5.

Poijfiacenfifcbe zaamenfpraak, 17.11.

Poelen werd Gereformeerd , 1 7. 2 2.

vervolgd de Proteftanten 8.35.

van de Sociniaanen bewoond,} 3,

12, \6.

Polianders gezangen, 11.34.

Pomeren Gereformeerd, 7.9.

teegen de Form. Conc geprote-

iteerd, 18.34.
Pomerfcbe Confeflie , 18.4.

Pontius Conftantinus , 1.6.

Portugeefche vervolgingen , 8-32.

P ojlelt

m

, zyn vervolgingen, lofen dood, 22.9.

leere, Chriftendom, geleerdheid

en klagten overdeHuygele-

ry, 10.

vande Hertelling, lo.enn.
befchuldiging van het Atheifmus,

van verloffing der vrouwen
en verandering der zielen , 1 1

«

1 openbaringen fchriften, 1 a.

Fö/?»7/*»vanLuther, 5.31.

groote meenigte onder de Luthe-
raanen , c. 9.

1 5 ,

1

6.

misbruyk en fchaade , c. 1 1 . 8.

Pracedentz ftryd der Predikers , 15.3.

Praxis in de Theologie verlaaten , 9.12.13.

Predikers of die nodig zyn, 14. 5.C.22. \6.

meenigte, 9.15, \6.

Monnikke , ziet Dominicanen,

Predikatie » derzelveelend en gebreken , 1 1.4.

zwakheeden, leer-aard en

kunft, 5.

geleenheid, 6. c. 33. 12.

Oratorifch vercierd met fabelen,

verfen en hiftorien , 11. 7.

ei 4. 3 4.

uit poftillen genomen, 8.

andere nagebootft , 9.

onmagtig en onkragtig, 10.

in huyze gedaan, 13.

in Kerken onbequaam, zo-

op roem doelende, 15.4.

PriertM, eenPapift, 82.
Profejforen hun quaad gedrag, 10.13.

traagheid en nalaatigheid, 13,

14.17-

Promotieop Univerfiteyten , 10,
1 5,

1

6.

met gulzig eeten en drinken be-

gaan, ibid.

metEed zweerenverknogt, 18»

7,8,0.24. 12.

Profheeten werden verworpen, 19.8.

heemelfche, ibid.

Propheet , of Luther een geweeft is, 5. 22.

Prophectie van Melanchthon , 3.18.

van de Reformatie , 23. i.&c.

onder de Lutheraanen en Gere-

formeerden, c.23, geheel.

Prt~
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Proteflanten naam waar die uit voortkomt ,

oneenigheid , nyd, fcheuting,

c. ; i.&c. <j. 16,17.18.

Prtyffèn Gereformeerd , 7.10.

verwerpt de Form. Conc. 1 8. 34.

Confeffie, 18.4.

Tfychopannychia, 2 1.6.

Phccihs zyn leeven en fchriften van het algemeen

ligt, 22.14.

leere vatt het algemeen geloof en

zaaligheid, 15,16.

^£.Vedltnburgz.e Reformatie, 7,6".

R.

"D Abt Apoftafis, 8.40.
-**" Rakjtau de zeetel der Sociniaanen , 3 3 . 1 6.

Randals dood , 8- 30.

Recbtevan Mofiszynmeeralsmenfchelvke, 19.

21. c. 12. 36.

.fock* gedoogen openbaare ondeugden , 6. 9.

niet Jurilten.

Recbtvaardtgmakjng werd misbruykt , 16. 6.

welke de waareis, 30. 15.

Retioraat op de Univerfiteyten , 10.
1
3*

Reformatie

,

derzelver voorbereyding , 5,

6,&c.

hindering, 6.

verlangen en blyde aanne-

ming, 7.

geleegentheiddaartoe, 8.

van Luther begonnen, 9, 10.

ook van politvken en wyven, 10.

kleyn begin derzelven , 1 2.

andere omftandigheeden, 12,13.

befchermers, 14.

onvolmaaktheid en huygelery

daar by , 1 4. c. 3 1 . 3 6.

öa-yver der Reformateurs , 5.0.

c.31.7.

Aard, en wyze, 6. i.en 16.

inzigt op de Fraxis, 1.

verhindering, 3. c. 1 3.5. c.8. 1.

37-

zwakheid en onvolmaaktheid, 7.

2,3,0.6,4,5,0.13,13,14.

misbruyk en valfche inzigten ,

6,7,8,9.10,11.

geweldaadigheid , 12,13.

onbedagtheid , 12.

Wraakgierigheid en oproer, 12,

'3-

onverftahdige yverenmoet-wil,

14.

verkeerde bedryven, 15.

gebruykte zagtmoedigheid van

ecnige, tbid.

STER.
buiten gemeene bedryven daar

by, 18.

op het leeven toegepaft , 1 4. 3 1

.

c.22.30.

voortgang derzelven , 8. 1.

vyanden en befchuldigingen daar

teegen, 2.

nootwendigheid voor Luther,
c.13.7.

wat die is, 6.3.
van de Papilten zelfs verzogt s

33-3-

wanneerenwaargefchied, 7. ge-
heel.

Éegalein VrankrykGedifputeerd, 14. 24.
Regel, zjet Canon,
Regtgelovigheid van Huygelaars voorgegeven

,

15.5.

valfchelyk beroemd , 16. 4. zjct

Lutheraanen.

Regenten , ziet Overigheid.

Regimentder Kerken , ziet Biflchoppen.

Reine onderde \vederd00per3 genaamd, ir.

io.cni8.

Religie vreede, 4. 12.

delïelfs gevolg en misbruyk ,13.
Oorlog , z.iet Oorlog en Scbmal-

kaldfch.

Eede, *.»«Eede.

Reprtfentativa Ecclefia , 12.39.

Refponfa derTheologanten fchaadelyk en eleno

dig, 3.6.C. 12.33.36.37.
Reufplaufche Reformatie

, 7. 7.

Rbenanm t deffelfs Neutraliteyt , 22.28.

oordeel over de Paapze Reforma-
tie, 33.3.

Rigifcbe oproer, 6. 3. c. 26. 13.

Reformatie, c.7.23.

Rigtdi onder deWederdoopers, 21. 37.
Rtngwalds gezangen en fchriften , 1 1

. 3 4.
Rivim, 9. 14.C.26. 13.

;

Robberts leere en fchriften , 22. 36.

l

Roskammen van de Predikers gedaan, 14.11,

Rosflokfche Reformatie, 17.10.

Rotmans hïHoïie, 2.15.

S.

C Abbathariime die geweeft zyn, 20.37.
Sacrament Swermers, 19. 2.

Sadolemj, zyn lof en bedryven, 33.2.
Sagan Gereformeerd , 7. 9.

D. Salmuths gevangenis , 3 2. 29.
Saamenfpraak^, ziet Colloquia.

Sanguinariiy 8.29.

Sarcerim , zyn lofen opregtigheid , 9. 1 3

.

boek van de Kerken tugt ,c 1 2,

l 9-

Saxen (Hans) zyngezangen, 11.33.

Saxen wanneer Reformeerd geworden, 6. 16, l"]-

e. f. 1.

Saxifche Confeffie, 18.4.

* * * * i Statu



R E G I S T
Stxifchc Tbeologsnten , hun gedrag, 30. 10.

j

hiftorie z.tet Keurvorft Johan-
j

nes,Joh.Frederik Auguftus,
j

joh. Georgië , &c.
|

Saxen van de Crypto-Calvimften ingenomen

,

32. 1. &c.

Schekjus-, zynftryd, 30.14.

D. Schenhens bedryven , 25.8.

Schieten en delfelfs dartelheid, 16.11.

Schlezjen Gereformeerd , 7. #.

van de Lutheraanen bszogt, 32.

36.

Sehmalkaldfche oorlog, de oorzaak daar van

3,2.

defielfs gefteltenis , 2,3,4.

ophitzinge van de Theologan-

ten, 5,6,7.

uitval en einde, 14,15, 16.&C.

gevolgde fchaade, 21,22,23.

ongeregtigheid en {harren, 22.

verbond en deflelfs begin, 8.

gefteltenis, 11,12,13.

artykelen wanneer gemaakt ,18.

'5-

of die onregtzyn, 9.

vifioen, 23.4.

Schuebergfche Reformatie, 7.4.

\ SchotlandfthevetvcAgmge, 8.31.

H. Schrift, ^«(Bybel^

Do&oren, 10.15.

Schrift-geleerden , 22.19.

Schooien in Duitfchland geftigt , 10. 3.

verderfen gebreeken ,. 10.5.

dwaaling, f.

behoeftigheid, 17.

•jc^coZ-Theologie ingevoerd, 9, 4, 5, en 8.

verworpen, 22.23.

Scburffiw , zynoprechtigheid , 22.25.

Scbut&e Saxifche Hof Prediker werd gevangen

enfterft, 32. 1 1.

Schwabijche Boeren oorlog , 2,4,7.

verbond, 11.

Ceegen verbond , 3.11.

Reformatie, 7. 15.

Confeflle, 31.39.

Schwermersme ókzyn, 0.2.

onder de Lutheraanen en Gere-

formeerden, 2,3.

Swetdfe Reformatie, 7.20,

Confeflle, 8.4.

Oorlog, 4. 19.
-

Suygende onder deWederdoopers , 2 >. 37.

Sii'ynfortfche Traöaaten ,3.9.
Swttferfche Reformatie , 7.18.

vervolgingen, 8.19.

Swtnkfdds,
Leevensloop, verligting en ge-

tuigenis teegen den Paus

,

20.1.

Godzaaligheid en Deugden ,2,3.

inzigt in de fouten der Proteitan-

ten.,1,4,

E R.

vrylieidenonpartydigheJd, 5.

zaamenfpraak met Luther, 6.

zagtmoedigheid en befcheyden-

heid, 4.6.

bekentenis van Luther en de Pro
dikers, 6, 7. en 16.

van de H. Schrift en Predik-

ampt, 9.

van de H. Geeft, verdeeling

des Woords en Symbo-
lifche boeken, 10.

van Chriftus en deflelfs va-

tuur, 10,11.

van het Avondmaal en deflelfs

gebruyk, 12,13.

van de Doop, 14.

van de regtvaardigmakinge

enGeloove, 15.

van ukterlyke zaaken , 16.

van Ceremoniën, biegt en

geleertheid, 17.

, van l
J
oftillen , 17.25.

Confifcatie van zyn boeken , 1 8.

verbranding , inquifitie en ver-

doeming teegens hem, 19.

heevigheid der Predikers, 20.

vervolgingdoordePolitike, 20.

vande Papiften , 20. 2 1

,

vandeGerefoimeerden,2 r=

van de Lutheraanen ,11.

blydfehap en geduld daar by,

21.

fcheldwoorde , quaade naamen

en vervloekingen , 22.

verbanninge uit het land, 23.

24.

wooninge en vrienden, 24,25,
26.

Swenk^felders meenigte , lof en navolger , 16.

Swenkjelds vermyding der fecte , afzondering,

dood, enbegravenis,27.

Schatttnge zjtt tribuut

,

Schwertn Gereformeerd , 7.10.
Scripturarii , 21.37.

Seiïarifche fcheuringen der Protefteerende, 3 o.

21.

Seilarifche naamen tejet Luther.

SelneccerHs, zyn leeven en bedryf , 14. 15.C.

32.24.

Separatt wie die geweeft zyn , 2 1 . 1 o. 37.
Servetut, zyn leeven, 33.2.

zyn Reformatie en 1 eere , 3,4.
gevangenis en doodinge tot

Genf, 5.

oordeelen daar van, 6.

Severus(JV.) y i.%.

Stvenbergz.e Reformatie, 7.22.

Sociniaanen, 33.16*.

Sickings bedryven , 2.6.

Siderocrates een Schwenfelder, 20. 16.

Simonie onder de Lutheraanen, 1 4. 1 2 . z.iet Gee-

ftelykheid

,

Sin» werd Chriften genaamd , 33 .

1

6.

SixtM



R E G I

Sixtus V.Paus, r. 17.

Staat der afgettorvene Zielen , 2 1 .

1

6.

Socmhs, (L.) zyn fchriften , 33.8.

leven tot WittenbergenZurch,

zinenleere, 15.

dood, ibid.

Secimts (F.) zyn aankomften voortgang in Poo-

len, 12,16.

Socinuianen

,

hunne vervolgingen , 33. 5,5,

S>> 'o.

uitbreyding in Poolen, 12, i5.

inSevenbergen, 16.

fcheurirtgen, 16.

leeren , 1 7.

Socinianifmus aan Flacius opgedrongen, 29. 15.

Sodom onder de Lutherfche, 13.I1.

•Son^A^qualyk gevierd, 11.23.

Sorgetooshetd derLutheraanen, 0.2.

Spalatinus zynhiftorie, 7.4.
Spangenbergs Flacianifmus en dood , 2 o. 1 8-

Spamens toeftand van Religie , 7. 2 3.

vervolging der Proreftanten , 8-

i5«;wrlnquifitie.

Spaanse kleeding onder de Duitfche, 16.8.

Spenglers gezangen , 5.10.

Speratus, zynleeven,7, 10, 17. c.8. 12.

gezangen, 11.34.

Speelen van Predikers toegelaaten en gedaan,

1 1. 24. c. 14. 24. c. 16'. 1 1.

Spierfche Reformatie, 7. 14.

Spira , zyn hiftorie ,8- 40.
Spraa!<cit in fchoolen geoeffend , 1 o. 1 o.

op Univerfiteyten veragt , 10.

21.

in Godsdienft , ziet Latyn.

Stablarii wie geweeft , 21.37.

Stadifche fchoole, 10.4.

Reformatie , 7. 12.

Stancarus, zyn ftrydigezaake, 24.21.

reede teegen de andere Leeraars

en zyn verjaaging , 22.

ofhy Gereformeerd of een Ariaan

is geweeft, ibid.

StaphyU Apoftafie, 8.38.

Statii Schat kamer werd verketterd , 6. 1.

Statorius, 13.25.

Staupiz. eerftelyk Luthers vriend ,
5.14.C.22.

24.

zyn overgang tot de Papiften ,

ibid.

Steenbags gevangenis, 32.25).

Stetynfche Reformatie . 7.9.

fchoole, c. 10. 3.

Steyermarkje Refoimatie, 7.17.

vervolging, 8. 11.

Stilfwygende , 21.37.
Storch, eenWeederdooper,2i. 1.

Stcjfelitu, zyn Synergifmus , 28.7.

elende , 9.

gevangenis, 32. 11.

Stralzond Gereformeerd, 7.14.
IL Deel.

STER.
Straatsburgfche Reformatie ,7.15.'. \

'

fchoole, 10. 3.

Univerfiteyt , 11.

zaamenfpraak, 17.20.

bedryven van weegen dé Form.
Conc. 18.35.

ftrydmetdenBifTchop,8. 19.

!
Stryd-zMgt der Lutheraanenen fchaadedaar van,

6.3.4.0.8.8. enjS. c. 13.4. enij. c.17.7.

eni^.cziJ.tp.c.jo.io.&c. 18. &c.
vreugde en fpot vanhunne'vyan-

den daar over , ibid. §.20.
21,

Strigelius zyn Synergifmus, 28.7.
ltryd'en afzetting, 8,

Elendigetoeftand,9.

Stubner een Weederdooper , 2 1 . 1 . en 3

.

Smdentenleevenquaaó , 10. j 3.

na-bootsen hunner prjeepto-

ren , c. 9. 6.

leeggangers, c.14.33.
Studgardfche Reformatie, 7. 1 5.

Superintendenten quaade gedrag, 14.7.
gierigheid, 11.

hoovaardye, 15. 1.

Suiverheid der zielen na de dood ,21.16.
Swermers wie die geweeft zyn, 19.2.

Symbolische Boeken ,

io den beginne onbekend , 1 8. 1.

eerftelyk bloote Confeffie , 18. 1.

waar op die gegrond zyn , 9. 7.

voor onnut verklaard , 18.2.

voor dwalend en zonder ge»

bruyk, 9
voor onnodig, 10.

voor fchaadelyk gekend, 10.

voor verwerpelyk , 9. S.
1
5 . &c.

c. 20. 9.

Voor Canonykuitgegeeven, 8.

3.cn 3 i.

van God ingegeeven , 31.32.
vooronfeylbaar, ibid.

metdenBybelgelykgeagt, 4.
metdwang onderteekend, c. 18.

5.7.2.3.&C.C.22. 10.

van onweetende, c. 18.6.

na den letter verltaan , 1 4.

met Eeden bezwooren, c. 0.8.

C.18.6.7.C.22.10.

der Gereformeerden
, 3 1. 39.

SjnergiflifchcRryó, 28. 1. tot 6.

veroorzaaker deflèlven, 6.

onruft en oproer, 8.

Syngramma der SwabifcheGod-geleerden, 5 1

.

6.

Syjlemata Theologica ingevoerd , 9. 4. 7.

T.

'T* Acsntes onder de Weederdoopers , 21.

37-

Tafel-reeden van Luther , 5 .
3 1

.

Tangermondfche Convent, 18.18.
***** Tm-
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Taulerus van de Swenkfelden geloofd, 20. 10.

Te Deum Laadamus van de Chriftenen na het 1

bloedvergieten gezongen, 2. 3.

Terentius verheffing, 10.6'.

Termini onder de Godgeleerde uitgevonden,

9. 10.

2V.7V/?<«»«rt van Luther, 9.14.

Tetzels aflaat kramery, 5.8.

twift tegen Luther, 12.

Theologie, welke de waareis, 9. 1.

der School ieren, 9. 3
.
9. 1 1 . C. 2 2 .

23. c. 10. 7. 18.

Thuringfche Reformatie, 7. 7.

Toenaamen onder Theologanten ,. 19. 3. en 4.

£./«firyd en ketter.

Toevallen of Accidenten der Predikers , 14-15.

Tö/-^«<«/wvoorzegginge, 23.3.

Toveren onder de Lutheranen veel, 16. 1$.

derClerizy, ?>«geeitelykheit.

Toxites, ii 8.

Tribut, deffelfs.ooriprong , overmaat en grouw-

zaamheit, -21.18. 19.

Tridentfche Concilie van de Paus gewygerd en

ukgefteld, 17. 4.

begonnen en voortgezet , 5

.

Van de Proteftanten, en Papilten, verworpen, 1

6

Troojf dewelke valfch , ^««Evangelie.

Trozedorffiui, 9. 14.

TubwgfcheRefotmatie, 7.15.

U.
TT
>^ Bboniten 21. 37.

Ubiquityt ftryd , 1 8 - 2 4. c. 3 1 . 1 2

.

defleifs grond en oorfprong, 13.

vernieuwing en heevigheid. 1 4.

ZJckowaliJlen ,21.15.

Vlmfche Reformatie, 7. 15.

zamenfpraak, '7-14.

£Vr/£ Hertog van Wurtenberg, ziet Wurten-
berg.

Vjilegginge derBybel , 9. 14. en 15.

deflèlfs miibiuyk ibid. c.

11. 8.

V >4/k« van de Lutheraanen, 14.22.

Vajlenavonds gruwel , 1 1 . 26. c. 16.12.

Veldpredikatie , 1 1 . 1 6.

Vehrdtfche Reformatie, 6. 14. c.7. 12.

Velfchiu* Hiftorie , 23.8.

Vergevingen der zonden , ziet Rechtveerdig-

makinge.

Vergenus zyn uitgang van 't Paufdom, 22.26.

Verlichünge van Luther
, 5

.

1 1

.

onmiddelbaare anderen gefchied

c.6. 18. c.21. 23. ^««openba-

ring en H. Geelt.

Verfchyningen Chrifti ,23.6.
/
7
l?rr«^('<w^f«der'Wederdoopers, 21. 12.

van een Vrouw, 23.6.

STER.
van eenJongeling, 8..

Vervolginge tegen de Proteftanten, 5. 13. c.8.

3.&C
Vervolger, 3.4.

Vervolgde, 6. zje

t

Martelaar.

Vervolginge, der zelve oorzaaken, 7. 8. 9. 10,

22, 31.

omftandigheeden, 11. &c.
noodzakelykheeden , 20.

tegen de Vroomen, 22. i^.ziet

de Aanmerkingen der Kette-

ryen.

Verzamelinge , hymelyke van de Lutheraanen

gepreezen., 11.13.15.

pp Velden, Straaten, eninHuy-
zen gehouden, 15,16.
afzonderlyk aangefteld , 134 14.

c 13,14.

ontugtige onder de Lutheraanen*

. 16. 1 2. ziet zamenkomfte.

Vefper in 't Latyn gezongen , 11.31.
P.Vincemius , 10 4.
Vijttatie descitWn , onder de Lutheraanen, t».

• 16,17.

onvolmaakt en fylbaare , 7. 3.

zeldzaam en traag, c. 12.29,30.
tegen de Crypto-L'alviniften, 32.

~-5-
Vlaatmngen podef de^C ederdoopers, 21. 38.
VUanderenGerdormeeid, 7.19.
VoigtlandfcheReformztïe, 7.7.

VBoeken onder de Lutheraanengemeen ,5.5.0;
16.13.

Vorften ,ziet Overigheid.

Schooien in Saxen , 10.4.

ftand der Biflchoppen , ziet Bif-

fchoppen.

Voorbidden der Heyligen , 9.13.
Voorzeggmge werd veraght ,23. ziet Prophetie.

^ra»^'£Gereforrneerd, 7.24.
Vriejlandfche Oorlog ,2.5.

Reformatie, 7,8.

Wederdopers, 2 1 . 3 7, en 3 8,
Vrjflellinge by de Religie-Vreede , 4. 1 2.

Vrjgeejlen wie die zyn , 21.35.
Vryhetd der Religie werd met geld verkogt, 8.

10.

van Symbolifche Boeken, 1 S. 1.

\V.

\I7siaken en bidden voor nodig erkend, 21.'

37- • ,

Waterlandfche^Ueaeidopei, 21.37.

|
IValdenfen, 7.24.

hun befchu IJigi ng en vermeerde-

ring, ibid.

hunvroomleeven,3.

Ieere,4,en5.

begin, 6.

vervolging, ibid. en 8. 19. 34.

Wartburg LutheriPathmus 5.13.

Wederdoop onderde Papillen, Lutheraanen,

en



R E G
en Gereformeerde, 21.19.

Weifens (M.) gezangen, 11.33.

Weimarfche Reformatie, 7. 7.

zamenfpraak, 18.8.C.29. 5.

Welltrus(Hier.) zyn opregtigheit, 9. 13.

Goddelyke openbaringen , c,

23. 5.

Werner een Schwenkfelder, 20.25.

Weffèlus, 5.9.

Wefimunflerfche zaamenfpraak , 17. 1 1.

mjlfaalfcbe Oordeel, 5. 5.

Reformatie, 7. 12.

Weflfalus , zyn zin en bedryven , 3 1
.
9. 29.

Wicelttuzynleven, 8.39.

Jf«Mofis, ziet Antinomi.

W« der Kerken , ziet Conftflorie en fus Canon.

Wetteljke , ziet Rechte.

Wederdoopers,

gebreeken en Seöen , 33

.

groote vervolginge, 3, 17,185

27,28,29,30,31.
meenigte, 32.

naamen, 34.

totMunfter, hun zamenfpraak,

c.17.15.

oorfprong, beginners, en ande-

re omtt3ndigheden, 21.1,2.

totWittenberg,3.

in Heffen, 4.

inSwitzerland, Maaren,4, 5.

hun lof, Godzaligheid en Opreg-

tigheid, 5,6.

eenvoudige gehoorzaamheid na

de Schrift, 7.

gaven , 8.

geduld en beüandigheit , 9.

verlating van 't hunne, afzonde-

ringen Gebed, 10.

hunne Schriften en Leeren van de

Bybel en verligtinge , 11.

hunne Schriften van deOpenba-

ringe, van God en Chriftus, 1 2.

van Chriftus Perzoon, Menfch-

wordingen verloflïng , erfzon-

de en verkiefinge , 1 4.

van Gelove en Regtvaardiging

en van de algemeene herftel-

ling aller duigen, 15.

van den toeftand der zielen na de

dood en van de Doop, 16,17,

18,19.

van het Avondmaal , Kerken

gaan , Biegt , en Trouwen
,

20.

van den Egtenftaat, gemeenfchap

der goederen en Eedzweeren

,

21.

van deOverigheitenOndcrdaa-

nen, 22.

van het geweld in Geeftelyke zaa-

ken en lyfftraften , 23.

van den Oorlog,Wraak , Ver-

wering, en Tribut, 24.

I S T E R.

van het verval der Predikers on;
der malkander, 25-, 26.

Wigandus, zyn heevigheit, 27.3.
Itryd met Heshufius, c. 30. ij,

Wifmarfche Reformatie
, 7. 1 o.

Wttenfchap, «,/ffgeleerdheit.

Witter/bergfcbe Reformatie, 7. 7.

Univerlityt en deiïelfs ftigting

,

10. n.
toeftand, 12.

verlaating van Luther, 13. 3.
Wtttenbergfcbe verval , c. 9. 6. c. 1 3

.
3 . c. 24.:

>3-

Promotie, c.9.8.

Godgeleerden raaden tot Oor-
log> 3- ?•

werden verjaagd , 22.

deelen van Luther, c. 5.31.
Concordia, c. 31.38.
Calviniflen,c.32. 2.

Wolffim (Ambr.) een Vyand van deForm.Conc,
18.36.

WormjcbEdid, 1. j.

Wormfcbe Oproer, c. 2. 8.

Ryksdag, c. 5.13.
Reformatie, 7. 14.

zaamenfpraak, 17.9. 10.

Woord, ziet fchrift.

Woeker van Predikers gedaan, 14. 10.

verdedigd, 30. 17.&C
van de Lutheraanen c. 16. 13.

of dietoelaatigis, 30.
Wonder by de Reformatie , 6.1S, 19,

Wurtenburgfche Oorlog, 2. 5.

Reformatie, 7. 15.

Confeffie, C.1S.4.

bedryve by deForm. Con. 16.

Godsgeleerden Correfpondentic

met de Grieken , c. 3 3 . l o.

Wurtznifche Reformatie, 7. 5.

Oorlog, 4. j.

Wynjchenhen van de Predikers begaan, 14, 1 1.

Wyven werden oproerig, 2.8.

Y
Y.

Ver der vervolgers, 8. 21,22. c. 9. 1 2. zjet

difputeerzugt en ltryd.

Z.

'

*-*Aaligbeit ofdie algemeen is, 2 1.
1
J.

Zytfifche Reformatie
, 7. 5

.

Zonden of zy geheel uitgeroeit zyn , 24
,
7.

Zellin t 5.10
Zingen in de Latynfche Taal , c. 11. 30,

3<-

Zoobel eenBifchop wierd doorfchooten, 4,

16.

Zarichfe Reformatie, 7. 18.

zamenfpraak, c. 17. r.

***** j Zwy-



REGISTER.
Zivybrukfche Reformatie, 7. \6.

Zwickaufche Wederdoopers ,21.2.
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